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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1а. Припомня своята резолюция
от 30 май 2018 г. относно 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021-2027 г. и собствените 
ресурси1a; подчертава значението на 
хоризонталните принципи, които 
следва да са в основата на МФР и 
всички свързани с нея политики на 
Съюза; следователно изисква 
интегрирането на целите на ООН за 
устойчиво развитие (ЦУР) във всички 
политики и инициативи на Съюза за 
следващата МФР; подчертава освен 
това, че премахването на 
дискриминацията е жизненоважно за 
изпълнението на ангажиментите на 
ЕС за изграждане на приобщаваща 
Европа и изразява съжаление относно 
липсата на интегриране на принципа 
за равенство между половете и 
ангажиментите за равенство между 
половете в политиките на Съюза, 
съгласно представеното в 
предложенията за МФР;

_______________

1a Приети текстове, P8_TA(2018)0226

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. Припомня своята резолюция 
от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: изготвяне на 
позицията на Парламента относно 
МФР след 2020 г.1a; отново изразява 
подкрепата си за програми в 
областта на културата, 
образованието, медиите, младежта, 
спорта, демокрацията, 
гражданството и гражданското 
общество, които са доказали 
безспорно своята европейска добавена 
стойност и се ползват с трайна 
популярност сред бенефициентите; 
припомня препоръката си за 
създаването на вътрешен Европейски 
фонд за демокрация за увеличаване на 
подкрепата за гражданското
общество и за неправителствените 
организации, работещи в областта на 
демокрацията и правата на човека, 
който да се управлява от Комисията; 

_______________

1а Приети текстове, P8_TA(2018)0075

Изменение 3

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Права и 
ценности“

за създаване на програма „Права, 
ценности и гражданство“
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В своята резолюция от 14 
март 2018 г. относно следващата 
МФР: При изготвянето на позицията 
на Парламента относно МФР за 
периода след 2020 г. 1а Европейският 
парламент изрази подкрепата си за 
програмите в областта на 
културата, образованието, медиите, 
младежта, спорта, демокрацията, 
гражданството и гражданското 
общество, които ясно са доказали 
своята европейска добавена стойност 
и се ползват с трайна популярност 
сред бенефициентите, и подчертава, 
че един по-силен и по-амбициозен 
Съюз може да бъде постигнат само 
при наличието на засилени финансови 
средства. Следва да се оказва 
постоянна подкрепа на 
съществуващите политики, 
ресурсите по водещите програми на 
Съюза следва да бъдат увеличени и 
допълнителните отговорности 
следва да бъдат съчетани с 
допълнителни финансови средства.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Гражданите следва също така да 
бъдат по-добре осведомени за техните 
права, произтичащи от гражданството 
на Съюза, и следва да се чувстват 
спокойни да живеят, пътуват, учат, 
работят и да бъдат доброволци в друга 
държава членка, както и да се чувстват 
способни да ползват и упражняват 

(7) Гражданите следва също така да 
бъдат по-добре осведомени за техните 
права, произтичащи от гражданството 
на Съюза, и следва да се чувстват 
спокойни да живеят, пътуват, учат, 
работят и да бъдат доброволци в друга 
държава членка, както и да се чувстват 
способни да ползват и упражняват 
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всички свои права, произтичащи от 
гражданството на ЕС, да имат доверие в 
равния достъп, пълната приложимост и 
защитата на техните права без каквато и 
да е дискриминация, независимо къде в 
Съюза се намират във всеки един 
момент. Гражданското общество трябва 
да бъде подпомагано за насърчаването и 
опазването на общите ценности на ЕС и 
повишаването на осведомеността за тях 
съгласно член 2 от Договора за ЕС и за 
допринасянето за ефективното ползване 
на правата съгласно правото на Съюза.

всички свои права, произтичащи от 
гражданството на ЕС, да имат доверие в 
равния достъп, пълната приложимост и 
защитата на техните права без каквато и 
да е дискриминация, независимо къде в 
Съюза се намират във всеки един 
момент. Гражданското общество, 
успоредно с местните и регионалните 
органи, както и техните 
представителни организации на 
национално и европейско равнище,
трябва да бъдат подпомагани за 
насърчаването и опазването на общите 
ценности на ЕС и повишаването на 
осведомеността за тях съгласно член 2 
от Договора за ЕС и за допринасянето за 
ефективното ползване на правата 
съгласно правото на Съюза. 
Програмата гарантира непрекъсната 
подкрепа за изпълнението и по-
нататъшното развитие на 
съществуващите местни и 
регионални инициативи, които 
допринасят за постигането на тези 
цели, като Европейската харта за 
равнопоставеност на мъжете и 
жените в живота на местно ниво.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Равенството между жените и 
мъжете е основна ценност и цел на 
Европейския съюз. Дискриминацията и 
неравностойното третиране на жените 
нарушава техните основни права и 
ограничава тяхното пълно политическо, 
социално и икономическо участие в 
обществото. Освен това съществуването 
на структурни и културни бариери 
възпрепятства постигането на целта за 
действително равенство между 
половете. Следователно насърчаването 
на равенството между половете във 

(8) Равенството между жените и 
мъжете е основна ценност и цел на 
Европейския съюз. Дискриминацията и 
неравностойното третиране на жените 
нарушава техните основни права и 
ограничава тяхното пълно политическо, 
социално и икономическо участие в 
обществото. Освен това съществуването 
на структурни и културни бариери 
възпрепятства постигането на целта за 
действително равенство между 
половете. Следователно насърчаването 
на равенството между половете във 
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всички дейности на Съюза представлява 
основната дейност за Съюза и двигател 
на икономическия растеж и следва да се 
подкрепя от програмата.

всички дейности на Съюза представлява 
основна дейност за Съюза и двигател на 
икономическия растеж и следва да се 
подкрепя от програмата, като се 
постига възможно най-висока степен 
на полезно взаимодействие с 
Европейския социален фонд плюс.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 8, параграф 8 от ДФЕС 
се определя принципът за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете във всички 
дейности на Съюза. Правилното 
прилагане на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете изисква разпределянето на 
адекватни ресурси и прозрачност в 
бюджетните редове, предназначени 
за насърчаване на равенството между 
половете и за борба срещу 
дискриминацията въз основа на пола.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Важно е да се осигури добро 
финансово управление на програмата 
и нейното изпълнение по възможно 
най-ефективния и удобен за 
ползвателите начин, като 
същевременно се осигури правна 
сигурност и достъпност на 
програмата за всички участници.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Подобряване на изпълнението и 
повишаване на качеството на 
разходите следва да представляват 
ръководни принципи за постигането 
на целите на програмата, като 
същевременно се гарантира 
оптимално използване на 
финансовите средства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Предложението за регламент 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно защитата на 
бюджета на Съюза в случай на общи 
недостатъци по отношение на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки има за цел да 
осигури на Съюза по-добра защита на 
нейния бюджет, когато слабостите в 
областта на върховенството на 
закона накърняват или застрашават 
стабилното финансово управление 
или финансовите интереси на Съюза. 
То следва да допълва програмата 
„Права и ценности“, чиято роля е 
различна, а именно да финансира 
политиките в съответствие с 
основните права и европейските 
ценности, които се основават на 
живота и участието на хората

Изменение 11

Предложение за регламент
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Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) На фона на значението на 
справянето с изменението на климата и 
в съответствие с ангажиментите на 
Съюза за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма ще 
допринесе за интегриране на действията 
в областта на изменението на климата и 
ще доведе до постигане на общата цел 
25 % от разходите на бюджета на ЕС да 
бъдат в подкрепа на целите в областта 
на климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и преразгледани в контекста 
на средносрочната оценка.

(28) На фона на значението на 
справянето с изменението на климата и 
в съответствие с ангажиментите на 
Съюза за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма ще 
допринесе за интегриране на действията 
в областта на изменението на климата и 
ще доведе до постигане на общата цел 
25% от разходите на бюджета на ЕС да 
бъдат в подкрепа на целите в областта 
на климата в рамките на МФР за 
периода 2021 – 2027 г., и на годишната 
цел от 30% във възможно най-кратък 
срок, но най-късно до 2027 г. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на програмата и 
преразгледани в контекста на 
средносрочната оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната 
финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел 
за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта 
на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и не по-късно 
от 2027 г.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и
ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, включително чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество, с цел поддържането на 

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и 
ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, включително чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество и местните и регионалните 
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отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

органи и техните представителни 
организации, с цел поддържането на 
отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчава ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза 
(направление „Гражданска 
ангажираност и участие“);

б) да насърчава Европа за 
гражданите чрез повишаване на 
ангажираността и участието на 
гражданите в демократичния живот на 
Съюза (направление „Гражданска 
ангажираност и участие“);

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията провежда редовен 
диалог с бенефициерите по 
програмата, по-специално с 
гражданското общество, както и с 
местните и регионалните органи и 
техните представителни 
организации, при определянето на 
многогодишните и годишните 
приоритети през целия програмен 
период. Като основна платформа за 
тази цел ще се създаде граждански 
диалог, който ще бъде структуриран в 
съответствие с различните 
конкретни цели на програмата.

Изменение 15

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяване и борба с 
всички форми на насилие над деца, 
млади хора и жени, както и с насилието 
над други изложени на риск групи;

a) предотвратяване и борба с 
всички форми на тормоз и насилие над 
деца, млади хора и жени, както и с 
насилието над други изложени на риск 
групи, които се упражняват онлайн 
и/или в реалния живот, включително 
на работното място и на 
обществените места.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2021—2027 г. е [641 705 000] EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2021 – 2027 г. е 1 627 000 000 EUR по 
цени от 2018 г. (1 834 000 000 EUR по 
текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложено за приемане от докладчиците по МФР с оглед на гласуването по проекта 
на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента 
с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За действие, за което е 
предоставен принос по програмата, 
може да бъде предоставян и принос по 
която и да е друга програма на Съюза, 

1. За действие, за което е 
предоставен принос по програмата, 
може да бъде предоставян и принос по 
която и да е друга програма на Съюза, 
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включително от фондовете със 
споделено управление, при условие че 
приносът не обхваща едни и същи 
разходи. [Кумулативното финансиране 
не надвишава общите допустими 
разходи за действието, а подкрепата от 
различни програми на Съюза може да 
бъде изчислена на пропорционална 
основа].

включително от фондовете със 
споделено управление, при условие че 
приносът не обхваща едни и същи 
разходи и се избягва двойното 
използване на средствата от 
фондовете, като ясно се посочват 
източниците на финансиране за всяка 
категория разходи в съответствие с 
принципа на доброто финансово 
управление. [Кумулативното 
финансиране не може да надвишава 
общата стойност на допустимите 
разходи за действието, а подкрепата от 
различни програми на Съюза може да 
бъде изчислена на пропорционална 
основа].

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работната програма се приема от 
Комисията посредством акт за 
изпълнение. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 19.

2. Работната програма се приема от 
Комисията посредством делегиран акт.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Показателите за докладване 
относно напредъка на програмата по 
отношение на постигането на 
конкретните цели, определени в член 2, 
са посочени в приложение II.

1. Показателите за докладване 
относно напредъка на програмата по 
отношение на постигането на 
конкретните цели, определени в член 2, 
се събират и по целесъобразност 
групират по пол. Списъкът с 
показателите е включен в приложение
ІІ.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Провеждат се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения.

1. Провеждат се навременни 
оценки, в които се интегрира 
принципът на равенство между 
половете и се включва специална 
глава за всяко направление, като тези 
оценки са предназначени да послужат в 
процеса на вземане на решения.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема
делегирани актове, посочено в член 14, 
се предоставя на Комисията до 31 
декември 2027 г.

2. Правомощието за приемане на
делегирани актове, посочено в членове 
13 и 14, се предоставя на Комисията до 
31 декември 2027 г.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността, като по 
този начин показват добавената 
стойност за Съюза и подпомагат 
усилията на Комисията за събиране 
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на данни с цел повишаване на 
прозрачността на бюджета.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретните цели на програмата, 
посочени в член 2, параграф 2, ще се 
осъществяват по-специално чрез 
подпомагане на следните дейности:

Конкретните цели на програмата, 
посочени в член 2, параграф 2, ще се 
осъществяват по-специално чрез 
подпомагане на следните дейности на 
поднационално, национално и 
европейско равнище:

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) аналитични и мониторингови 
дейности1 за подобряване на 
разбирането на ситуацията в държавите 
членки и на равнището на ЕС в 
обхванатите от програмата области, 
както и за подобряване на прилагането 
на правото и политиките на ЕС;

в) аналитични и мониторингови 
дейности1 за подобряване на 
разбирането на ситуацията в държавите 
членки и на равнището на ЕС в 
обхванатите от програмата области, 
както и за подобряване на прилагането 
на правото и политиките на ЕС;

_______________ _______________
1 Тези дейности включват например 
събирането на данни и статистическа 
информация; разработването на общи 
методики и ако е целесъобразно — на 
показатели или референтни критерии; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки; оценка на 
въздействието; изготвянето и 
публикуването на ръководства, доклади 
и образователни материали.

1 Тези дейности включват например 
събирането на данни и статистическа 
информация, групирани по пол и 
възраст; разработването на общи 
методики и ако е целесъобразно — на 
показатели или референтни критерии; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки; оценка на 
въздействието; изготвянето и 
публикуването на ръководства, доклади 
и образователни материали.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обединяване на европейски 
граждани от различни националности и 
култури, като им се дава възможност да 
участват в дейности по побратимяване 
на градове;

ж) обединяване на европейски 
граждани от различни националности и 
култури, като им се дава възможност да 
участват в дейности по побратимяване 
на градове, включително малки 
проекти за побратимяване на 
двустранна основа и мрежи от 
градове;

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) насърчаване и улесняване на 
активното участие в изграждането на 
по-демократичен Съюз, както и 
осведоменост за правата и ценностите 
чрез подкрепа за организациите на 
гражданското общество;

з) насърчаване и улесняване на 
активното участие в изграждането на 
по-демократичен Съюз, както и 
повишаване на осведомеността за 
правата и ценностите чрез подкрепа за 
организациите на гражданското 
общество и местните и регионалните 
органи, както и техните 
представителни организации;

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) развитие на капацитета на 
европейските мрежи за насърчаване и 
доразвиване на законодателните актове 
на Съюза, целите на политиката и 
стратегиите, както и за подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество, осъществяващи дейности в 

й) развитие на капацитета на 
европейските мрежи чрез предоставяне 
на многогодишни оперативни 
безвъзмездни средства за насърчаване 
и доразвиване на законодателните 
актове на Съюза и за активизиране на 
разискванията „отдолу нагоре“ от 
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областите, обхванати от програмата; критично значение относно целите на 
политиката и стратегиите, както и 
оказване на подкрепа на организациите 
на гражданското общество, местните и 
регионалните органи и техните 
представителни организации, 
осъществяващи дейности в областите, 
обхванати от програмата;

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) укрепване на националните 
звена за контакт и създаване на по-
добри полезни взаимодействия между 
развитието на политиките в 
областта на гражданството, целите 
на програмата и работата на 
националните звена за контакт и 
бенефициерите.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) укрепване на онлайн
платформата, представяща 
разработените от бенефициерите 
проекти, както и предоставяне на 
насоки за потенциалните 
бенефициери, разпространение на 
резултатите от проектите, 
популяризиране и предприемане на 
последващи действия.

Изменение 30

Предложение за регламент
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Приложение I – параграф 1 – буква к в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кв) предоставяне на допълнителна 
подкрепа за критичната, но 
конструктивна обмяна на мнения 
относно предизвикателствата, пред 
които европейците са изправени в 
ежедневието си: заетост, 
интеграция на мигрантите, 
жилищно настаняване, мобилност 
или образование.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг 
въз основа на набор от показатели, 
предназначени за измерване на това до 
каква степен са били постигнати общите 
и специфичните цели на програмата и с 
цел намаляване на административната 
тежест и разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели:

Програмата ще подлежи на мониторинг 
въз основа на набор от показатели, 
предназначени за измерване на това до 
каква степен са били постигнати общите 
и специфичните цели на програмата и с 
цел намаляване на административната 
тежест и разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели, 
които по целесъобразност следва да 
бъдат групирани по пол, възраст и 
увреждане:

Обосновка

Проследяването на горепосочените категории в рамките на участниците в 
програмата ще подкрепи по конкретен начин интегрирането на принципа на 
равенство между половете и недискриминацията.

Изменение 32

Предложение за регламент
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Приложение II – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на хората, до които е достигнато 
чрез: 

Брой на хората, групирани по пол, до 
които е достигнато чрез: 

i) дейности по обучение; i) дейности по обучение;

ii) дейности за взаимно обучение и 
обмен на добри практики;

ii) дейности за взаимно обучение и 
обмен на добри практики;

iii) дейности за повишаване на 
осведомеността, информация и 
разпространение.

iii) дейности за повишаване на 
осведомеността, информация и 
разпространение.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува ежегодно и 
следните показатели за крайните 
резултати:

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на заявленията и 
финансираните дейности по списъка 
в член 9, параграф 1 и по направление

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – ред 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равнище на поисканото от 
кандидатите и на предоставеното 
финансиране по списъка в член 9, 
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параграф 1 и по направление
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