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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обща информация

В член 2 от Договора за Европейския съюз се посочва, че Съюзът се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, 
равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на 
човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тъй като 
в последно време европейските общества се сблъскват с екстремизъм и разделение, 
които поставят под въпрос идеята за отворени и приобщаващи общества, Комисията 
прецени, че е по-важно от всякога да се насърчават и укрепват тези ценности. Освен 
това хората продължават да стават жертва на дискриминация, основана на пол, расов 
или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, а жени, деца и други лица, изложени на риск, се сблъскват с насилие 
всекидневно. Също така те не са достатъчно информирани за ценностите на ЕС и за 
правата си като граждани, а някои дори ги поставят под въпрос.

Комисията установи, че фрагментираният характер и ограничените ресурси, заделени в 
тази област досега, не са достатъчни, за да се отговори на всички тези 
предизвикателства, така че тя ги обединява в нова програма „Права и ценности“, която 
ще бъде финансирана по линия на нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, като 
общият размер на заделените средства е 641 705 000 EUR. Предложението за регламент 
за създаване на програма „Права и ценности“ беше публикувано на 30 май 2018 г.

Предлаганата нова програма обединява две съществуващи програми за финансиране –
програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“. 
Общата цел на новата програма е да защитава и насърчава правата и ценностите, 
заложени в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС. Тази обща цел ще 
бъде постигната чрез изпълнението на три конкретни цели:

• утвърждаване на равенството и правата (направление „Равенство и права“): с 
акцент върху предотвратяването на неравенствата и дискриминацията и борбата с тях, 
подкрепа за всеобхватни политики за насърчаване и интегриране на равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, както и на политики за борба с расизма и 
всички форми на нетърпимост, защита и насърчаване на правата на детето, правата на 
хората с увреждания, правата на гражданите на Съюза и правото на защита на личните 
данни;

• насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния 
живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“): с акцент върху 
подобряване на разбирането на гражданите за Съюза, неговата история, културно 
наследство и многообразие и насърчаване на обмена и сътрудничеството между 
гражданите на различни държави;

• борба с всички форми на насилие (направление „Дафне“): с акцент върху 
предотвратяването на всички форми на насилие срещу деца, младежи и жени, както и 
насилието срещу други рискови групи, борба с тези форми на насилие и подкрепа и 
закрила на жертвите на такова насилие.
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Методика

В рамките на ЕП водещата комисия е LIBE. Комисията EMPL е подпомагаща съгласно 
член 53.

Основни въпроси за докладчика в нейното становище

• Преименуване на програмата на „Права, равенство и ценности“, за да се даде 
израз на амбицията на ЕС да постигне равенство за всички.

• Актуализиране на формулировката на общата цел на програмата, за да се 
подчертаят равенството и правата като цели, които вече са налице в съображение 3 от 
текста: „Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, 
равноправно, приобщаващо и демократично общество.“

• Разширяване на персоналния обхват на новата програма в съответствие с ЕСФ+, 
а именно с цел да обхваща хората.

• Предоставяне на гаранция, че в рамките на следващия програмен период ще се 
обърне необходимото внимание на борбата с расизма и словото на омразата в интернет.

• Като се има предвид влизането в сила на новия ОРЗД, следва да се обърне 
специално внимание на обработването на данни в контекста на заетостта поради 
чувствителния характер на тези данни

• Преместване на списъка на допустимите действия в основния акт, тъй като тази 
важна част от законодателството не може да бъде скрита в приложението! От това 
следва предложението за нов член 9а и преместването на целия списък от приложение I 
в този нов член.

• Следва да бъде гарантирано финансиране на Equinet по програмата, тъй като тя 
представлява мрежа от уставни органи, работещи заедно за изпълнение и мониторинг 
на прилагането на правото на ЕС, обхванато от програмата.

• Докладчикът предлага да се актуализира списъкът на дейностите. Според нея 
някои от основните въпроси са следните:

- действията следва да се съсредоточават не само върху повишаването на 
знанията, но и върху използването на достиженията на правото на ЕС, които са от 
значение за програмата;

- укрепване на творческите аспекти на действията, тъй докладчикът знае от 
опит, че добрите творчески действия обикновено са ефективни и ефикасни за постигане 
на целите на програмата, както е посочено в член 2;

- да се върнат действията, които понастоящем са подкрепяни, но не са 
посочени в новото предложение относно подкрепата на ключовите участници и 
относно образователните материали.

• Накрая, докладчикът предлага да се направи ясно разграничение в 
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приложение II между показателите за резултатите и показателите за крайното 
въздействие и прави предложения за показатели за крайното въздействие, които да 
бъдат включени в докладите.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Като се ръководи освен това 
от актовете, в които допълнително 
се посочват тези ценности, и по-
специално Директива 2000/43/ЕО на 
Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход и 
Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и 
професиите, съгласно задълженията 
на ЕС като страна по Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания, в съответствие с 
Междуинституционалната 
прокламация относно европейския 
стълб на социалните права (2017/C 
428/09), както и с резолюцията на 
Европейския парламент от 19 април 
2008 г. относно необходимостта от 
създаване на Инструмент за 
европейските ценности, който да 
подкрепя организациите на 
гражданското общество, които 
насърчават основните ценности в 
рамките на Европейския съюз на 
местно и национално равнище 
(2018/2619 (RSP), Съюзът следва да 
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продължи да утвърждава и насърчава 
правата и ценностите, посочени в 
членове 2 и 3 от Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези права и ценности трябва да 
продължат да бъдат насърчавани, 
прилагани и споделяни между 
гражданите и народите и да бъдат в 
самата основа на проекта на ЕС. Ето 
защо в бюджета на ЕС се създава нов 
фонд „Правосъдие, права и ценности“, 
включващ програмите „Права и 
ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 
когато европейските общества се 
сблъскват с екстремизъм, радикализъм 
и разделение, по-важно от всякога е да 
се насърчават, укрепват и защитават 
правосъдието, правата и ценностите на 
ЕС: правата на човека, зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството и 
принципите на правовата държава. Това
ще има дълбоки и преки последици за 
политическия, социалния, културния и 
икономическия живот в ЕС. Като част 
от новия фонд програмата 
„Правосъдие“ ще продължи да 
подкрепя по-нататъшното развитие на 
пространството на правосъдие на Съюза 
и трансграничното сътрудничество. 
Програма „Права и ценности“ ще 
обедини програмата „Права, равенство 
и гражданство“ за периода 2014—
2020 г., създадена с Регламент (ЕС)
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета8 и програма „Европа за 
гражданите“, създадена с Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани 

(2) Тези права и ценности не може 
да се възприемат като даденост и
трябва да продължат да бъдат 
защитавани, насърчавани, прилагани и 
споделяни между гражданите и 
народите и да бъдат в самата основа на 
проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на 
ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, 
права и ценности“, включващ 
програмите „Права и ценности“ и 
„Правосъдие“. В момент, когато 
европейските общества се сблъскват с 
екстремизъм, радикализъм и разделение 
и все още са налице проблемите, 
свързани липсата на толерантност и 
дискриминацията, по-важно от 
всякога е да се насърчават, укрепват и 
защитават правосъдието, правата,
ценностите на ЕС и принципите на 
правовата държава, които са 
неразделна част от самата 
демокрация, както и условие за 
нейната ефективност. 
Насърчаването и подкрепата за
правата на човека, зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството и 
принципите на правовата държава ще 
има дълбоки и преки последици за 
политическия, социалния, културния и 
икономическия живот в ЕС. Като част 
от новия фонд програмата 
„Правосъдие“ ще продължи да 
подкрепя по-нататъшното развитие на 
пространството на правосъдие на Съюза 



AD\1166737BG.docx 7/36 PE627.615v02-00

BG

по-долу „предшестващите програми“). и трансграничното сътрудничество. 
Програма „Права и ценности“ ще 
обедини програмата „Права, равенство 
и гражданство“ за периода 2014—
2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета8 и програма „Европа за 
гражданите“, създадена с Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани 
по-долу „предшестващите програми“).

_________________________________ __________________________________

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 
година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 
62).

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 
година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 
62).

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3).

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Фондът „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две основни 
програми за финансиране ще бъдат 
насочени предимно към хората и 
субектите, които допринасят за 
превръщането в реалност и 
активното упражняване на нашите 
общи ценности, права и богато 
многообразие. Крайната цел е да се 
насърчава и подкрепя едно основано на 
права, равноправно, приобщаващо и 
демократично общество. Това включва
активно гражданско общество, 
насърчаващо демократичното, 

(3) Фондът „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две основни 
програми за финансиране ще бъдат 
насочени към хората и субектите, които 
допринасят за подкрепата, 
разпространението и защитата на 
нашите общи ценности, права и богато 
многообразие, като ги поддържат 
реални и динамични. Крайната цел е да 
се защитава, насърчава и подкрепя 
едно основано на права, равноправно, 
приобщаващо и демократично 
общество, включително активно 
гражданско общество. Финансираните 
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гражданското и социалното участие на 
хората, както и богатото многообразие 
на европейското общество, въз основа 
на нашата обща история и памет. В член 
11 от Договора за Европейския съюз 
също така се посочва, че институциите 
предоставят чрез подходящи средства 
на гражданите и представителните 
организации възможността да изразяват 
и обменят публично мнения във всички 
области на дейност на Съюза.

дейности следва да имат за цел 
насърчаване на демократичното, 
гражданското и социалното участие на 
хората, както и богатото многообразие 
на европейското общество, както в 
рамките на отделните държави 
членки, така и помежду им, въз 
основа на нашите общи ценности,
нашата обща история и памет. В член 11 
от Договора за Европейския съюз също 
така се посочва, че институциите 
предоставят чрез подходящи средства 
на гражданите и представителните 
организации възможността да изразяват 
и обменят публично мнения във всички 
области на дейност на Съюза.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Програма „Права и ценности“ 
(наричана по-долу „програмата“) следва 
да позволи да се развият полезни 
взаимодействия с цел справяне с 
предизвикателствата, които са честа 
пречка пред популяризирането и 
защитата на ценностите, и с цел 
постигане на критично измерение, за да 
има конкретни резултати в тази област. 
Това следва да се постигне, като се 
надгражда върху положителния опит на 
предишните програми. Така ще се 
позволи пълноценно използване на 
потенциала за полезни взаимодействия, 
по-ефективно подпомагане на
обхванатите области на политиката и 
увеличаване на техния потенциал за 
достигане до хората. За да бъде 
ефективна, програмата следва да отчита 
специфичното естество на различните 
политики, техните различни целеви 
групи и конкретните им потребности 
чрез прилагане на специално 

(4) Програма „Права и ценности“ 
(наричана по-долу „програмата“) следва 
да позволи да се развият полезни 
взаимодействия с цел справяне с 
предизвикателствата, които са честа 
пречка пред разпространението,
популяризирането и защитата на 
ценностите, и с цел постигане на 
критично измерение, за да има 
конкретни резултати в тази област. Това 
следва да се постигне, като се надгражда 
върху положителния опит на 
предишните програми, както и като се 
разработват нови иновативни мерки. 
Така ще се позволи пълноценно 
използване на потенциала за полезни 
взаимодействия, по-ефективно 
подпомагане на обхванатите области на 
политиката и увеличаване на техния 
потенциал за достигане до хората. За да 
бъде ефективна, програмата следва да 
отчита специфичното естество на 
различните политики, техните различни 
целеви групи и конкретните им 
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разработени подходи. потребности чрез прилагане на 
специално разработени подходи.

Обосновка

Не следва да се разчита изцяло на съществуващите мерки, а следва да бъдат 
разработени и нови.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се доближи Европейският 
съюз до неговите граждани, са 
необходими различни действия и 
координирани усилия. Събирането на 
гражданите в проекти за побратимяване 
на градове или в мрежи от градове и 
подкрепата на организациите на 
гражданското общество в областите, 
обхванати от програмата, ще допринесе 
за увеличаване на ангажираността на 
гражданите в обществото и в крайна 
сметка и на тяхното участие в 
демократичния живот на Съюза. В 
същото време подпомагането на 
дейностите, насърчаващи взаимното 
разбирателство, многообразието, 
диалога и уважението към другите, 
насърчава усещането за принадлежност 
и европейска идентичност, основано на 
споделено разбиране за европейските 
ценности, култура, история и 
наследство. Насърчаването на по-силно 
чувство на принадлежност към Съюза и 
на ценностите на Съюза е особено 
важно сред гражданите на ЕС, които 
живеят в най-отдалечените региони, 
поради голямото разстояние, което ги 
дели от европейския континент.

(5) За да се доближи Европейският 
съюз до неговите граждани, са 
необходими различни действия и 
координирани усилия. Събирането на 
гражданите в проекти за побратимяване 
на градове или в мрежи от градове и 
подкрепата на организациите на 
гражданското общество в областите, 
обхванати от програмата, ще допринесе 
за увеличаване на осведомеността и 
активната ангажираност на 
гражданите в обществото и в крайна 
сметка и на тяхното участие в 
демократичния и социалния живот на 
Съюза, като се укрепва социалното 
приобщаване и се води борба с 
маргинализацията. В същото време 
подпомагането на дейностите, 
насърчаващи взаимното разбирателство, 
многообразието, диалога и уважението 
към другите, насърчава усещането за 
принадлежност, социална интеграция
и европейска идентичност, основано на 
споделено разбиране за европейските 
ценности, култура, история и 
наследство. Насърчаването на по-силно 
чувство на принадлежност към Съюза и 
на ценностите на Съюза е особено 
важно сред гражданите на ЕС, които 
живеят в най-отдалечените региони, 
поради голямото разстояние, което ги 
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дели от европейския континент.
Ценностите като взаимно 
разбирателство, диалог и зачитане на 
многообразието могат да бъдат 
интегрирани на европейско равнище 
само ако са добре застъпени в самите 
държави членки и техните региони. 
Поради това програмата следва също 
така да насърчава тези ценности в 
рамките на държавите членки сред 
различните национални, етнически, 
езикови или религиозни групи, които 
заедно образуват културното 
богатство и многообразие на 
тяхното общество.

Изменение 6

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 
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.

(7) Гражданите следва също така да 
бъдат по-добре осведомени за пълния 
набор от техните права, произтичащи 
от гражданството на Съюза, 
включително по-специално 
разпоредбите за недискриминация в 
рамките на свободното движение на 
работници, съгласно посоченото в 
член 45, параграф 2 от ДФЕС, и следва 
да се чувстват спокойни да живеят, 
пътуват, учат, работят и да бъдат 
доброволци в друга държава членка, 
както и да могат да ползват и 
упражняват всички свои права, 
произтичащи от гражданството на ЕС, 
да имат доверие в равния достъп, 
пълната приложимост и защитата на 
техните права, включително техните 
социални права, без каквато и да е 
дискриминация на каквото и да било 
основание, независимо къде в Съюза се 
намират във всеки един момент. Освен 
това, като се има предвид, че част от
гражданското общество в момента се 
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сблъска с множество затруднения в 
държавите членки, гражданското 
общество, и по-специално неговите 
организации, 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, 
със специален акцент по отношение 
на Хартата.

Изменение 7

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 
всички дейности на Съюза представлява 
основната дейност за Съюза и двигател 
на икономическия растеж и следва да се 
подкрепя от програмата.

(8) Равенството между жените и 
мъжете е основна ценност и цел на 
Европейския съюз. В член 8 от 
Договора на Съюза се възлага задачата 
във всички свои дейности да полага 
усилия за премахване на 
неравенствата и за насърчаване на 
действително равенство между 
мъжете и жените. Дискриминацията 
и неравностойното третиране на лица 
въз основа на техния пол и/или 
тяхната полова идентичност
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 
и интегрирането на равенството 
между половете във всички дейности на 
Съюза, в това число в областта на 
труда и заетостта, където все още 
съществува дискриминация по 
отношение на равнището на 
заплащане и достъпа до пазара на 
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труда, представлява основната дейност 
за Съюза и двигател на икономическия 
растеж и следва да се подкрепя от 
програмата.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Силна политическа воля и 
координирани действия, основани на 
методите и резултатите от предишните 
програми „Дафне“, програма „Права, 
равенство и гражданство“ и програма 
„Правосъдие“, са необходими за 
предотвратяване и борба с всички 
форми на насилие и за защита на 
жертвите. По-специално, след 
стартирането ѝ през 1997 г., 
финансирането по програма „Дафне“ в 
подкрепа на жертвите на насилие и за 
борба с насилието срещу жени, деца и 
млади хора се оказа особено успешно 
както по отношение на нейната 
популярност сред заинтересованите 
страни (публични органи, академични 
институции и неправителствени 
организации), така и по отношение на 
ефективността на финансираните 
проекти. По нея са финансирани 
проекти за повишаване на 
осведомеността, предоставяне на услуги 
в подкрепа на жертвите и подпомагане 
на дейностите на неправителствени 
организации (НПО), работещи по места. 
Тя е насочена към всички форми на 
насилие, като например домашното 
насилие, сексуалното насилие, трафика 
на хора, както и нововъзникващи форми 
на насилие като кибертормоза. Поради 
това е важно да се продължат всички 
тези дейности и резултатите и 
извлечените поуки да бъдат надлежно 
взети предвид при изпълнението на 

(10) Силна политическа воля и 
координирани действия, основани на 
методите и резултатите от предишните 
програми „Дафне“, програма „Права, 
равенство и гражданство“ и програма 
„Правосъдие“, са необходими за 
предотвратяване и борба с всички 
форми на насилие и за защита на 
жертвите, рисковите групи и особено 
уязвимите лица. Трябва да се 
положат усилия за избягване на 
припокривания между програмите и 
на двойно финансиране. По-специално, 
след стартирането ѝ през 1997 г., 
финансирането по програма „Дафне“ в 
подкрепа на жертвите на насилие и за 
борба с насилието срещу жени, деца и 
млади хора се оказа особено успешно 
както по отношение на нейната 
популярност сред заинтересованите 
страни (публични органи, академични 
институции и неправителствени 
организации), така и по отношение на 
ефективността на финансираните 
проекти. По нея са финансирани 
проекти за повишаване на 
осведомеността, предоставяне на услуги 
в подкрепа на жертвите, рисковите 
групи и особено уязвимите лица, и за 
подпомагане на дейностите на 
неправителствени организации (НПО), 
работещи по места. Тя е насочена към 
всички форми на насилие, като 
например домашното насилие, 
сексуалното насилие, трафика на хора, 
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програмата. както и нововъзникващи форми на 
насилие като кибертормоза. Поради 
това е важно да се продължат всички 
тези дейности и резултатите и 
извлечените поуки да бъдат надлежно 
взети предвид при изпълнението на 
програмата.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Недопускането на 
дискриминация е основен принцип на 
Съюза. В член 19 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
са предвидени действия за борба с 
дискриминацията, основана на пола, 
расата или етническия произход, 
религията или убежденията, наличието 
на физическо или умствено увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация. 
Недопускането на дискриминация е 
залегнало също така и в член 21 на 
Хартата. Специфичните особености на 
различните форми на дискриминация 
следва да бъдат взети предвид и 
успоредно с това следва да бъдат 
изготвени подходящи действия за 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на един или 
повече признаци. По програмата 
следва да се подкрепят действия за 
предотвратяване на и борба с 
дискриминацията, расизма, 
ксенофобията, антисемитизма, 
омразата към мюсюлманите и други 
форми на нетолерантност. В този 
контекст особено внимание следва да 
бъде отделено и на 
предотвратяването и борбата с 
всички форми на насилие, омраза, 
сегрегация и заклеймяване, както и на 
борбата с малтретирането, тормоза 

(11) Недопускането на 
дискриминация е основен принцип на 
Съюза. В член 19 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
са предвидени действия за борба с 
дискриминацията, основана на пола, 
расата или етническия произход, 
религията или убежденията, наличието 
на физическо или умствено увреждане, 
възрастта или сексуалната ориентация. 
Недопускането на дискриминация е 
залегнало също така и в член 21 на 
Хартата, който гласи, че е забранена 
всяка форма на дискриминация, 
основана на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, 
принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация и че в рамките 
на приложното поле на Договорите и 
без да се засягат тези Договори или 
специалните разпоредби, съдържащи 
се в тях, се забранява всяка 
дискриминация на основание 
гражданство, а цялата глава III от 
Хартата е посветена на 
равенството. Равенството и 
недискриминацията са не само 
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и нетолерантното отношение.
Програмата следва да се изпълнява по 
начин, който позволява взаимно 
допълване с другите дейности на 
Съюза, които имат същите цели, по-
специално с посочените в 
Съобщението на Комисията от 5 
април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС 
за национални стратегии за 
интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в 
Препоръката на Съвета от 9 
декември 2013 г. относно ефективни 
мерки за интегриране на ромите в 
държавите членки11.

въпроси от правно естество, но и 
основни предизвикателства за 
обществото, поради което
специфичните особености на 
различните форми на дискриминация 
следва да бъдат взети предвид и 
успоредно с това следва да бъдат 
изготвени подходящи действия за 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на един или 
повече признаци, както и комбинирана 
дискриминация. 

_________________________________

11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) По програмата следва да се 
подкрепят действия за 
предотвратяване на и борба с 
дискриминацията, расизма, 
ксенофобията, антисемитизма,  
антиромските настроения, 
афрофобията, омразата към 
мюсюлманите и други форми на 
нетолерантност, както например на 
основание увреждане, възраст, пол, 
изразяване на полова принадлежност, 
полова идентичност, сексуална 
ориентация, както и за признаването 
на правата на всички лица на 
достойно отношение. Във връзка с 
това особено внимание следва да бъде 
отделено и на предотвратяването на 
и борбата с всички форми на насилие, 
омраза, сегрегация и заклеймяване, 
както и на борбата с 
малтретирането (включително 
кибертормоза), тормоза и 
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нетолерантното отношение.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Програмата следва да се 
изпълнява по такъв начин, че да се 
допълва взаимно с другите дейности 
на Съюза, които имат същите цели, 
по-специално с посочените в 
Съобщението на Комисията от 5 
април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС 
за национални стратегии за 
интеграция на ромите до 2020 г.“ и в 
Препоръката на Съвета от 9 
декември 2013 г. относно ефективни 
мерки за интегриране на ромите в 
държавите членки1а. Насърчаването 
на устойчиви и приобщаващи 
работни места и признаването на 
правата на всички лица на достойно 
отношение в рамките на работното 
място и на обществото като цяло са 
текущи цели, които изискват повече 
и по-добре координирани действия, 
включително чрез отпускането на 
достатъчно финансиране.

____________________

1a ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пречките, свързани с нагласите и 
околната среда, както и липсата на 
достъпност, възпрепятстват пълното и 

(12) Пречките, свързани с нагласите и 
околната среда, както и липсата на 
достъпност, възпрепятстват пълното и 



PE627.615v02-00 16/36 AD\1166737BG.docx

BG

ефективно участие на хората с 
увреждания в обществото, на 
равноправна основа с останалите. 
Хората с увреждания се сблъскват с 
пречки пред, наред с другото, достъпа 
до пазара на труда, ползването на 
приобщаващо и качествено 
образование, избягването на бедността и 
социалното изключване, достъпа до 
културни инициативи и медии и 
упражняването на техните политически 
права. Като страна по Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
(КПХУ на ООН), Съюзът и всички 
негови държави членки са се 
ангажирали да насърчават, защитават и 
гарантират пълното и ефективно 
упражняване на всички основни права и 
свободи на човека от страна на всички 
хора с увреждания. Разпоредбите на 
КПХУ на ООН станаха неразделна част 
от правния ред на Съюза.

ефективно участие на лицата с 
увреждания в обществото, на 
равноправна основа с останалите. 
Лицата с увреждания, което включва 
лицата с трайни физически, 
психически, интелектуални или 
сетивни увреждания, се сблъскват с 
пречки пред, наред с другото, достъпа 
до пазара на труда, ползването на 
приобщаващо и качествено 
образование, избягването на бедността и 
социалното изключване, достъпа до 
културни инициативи и медии и 
упражняването на техните политически 
права. Като страна по Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
(КПХУ на ООН), Съюзът и всички 
негови държави членки са се 
ангажирали да насърчават, защитават и 
гарантират пълното и ефективно 
упражняване на всички основни права и 
свободи на човека от страна на всички 
хора с увреждания. Разпоредбите на 
КПХУ на ООН станаха неразделна част 
от правния ред на Съюза. В това 
отношение програмата следва да 
обръща специално внимание на 
дейностите за повишаване на 
осведомеността относно 
предизвикателствата, пред които са 
изправени хората с увреждания по 
отношение на пълноценното си 
участие в обществото и ползването 
на техните граждански права като 
равноправни граждани.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно членове 8 и 10 от 
ДФЕС Програмата следва във всичките 
си дейности да подпомага 
интегрирането на целите за равенство 
между половете и недопускането на 

(15) Съгласно членове 8 и 10 от 
ДФЕС Програмата следва във всичките 
си дейности да подпомага 
интегрирането и насърчаването на 
целите за равенство между половете и 
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дискриминация. недопускането на дискриминация.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В съответствие с актовете на 
Съюза относно равното третиране 
държавите членки създадоха 
независими органи за насърчаване на 
равното третиране, известни като 
„органи за равно третиране“, за борба с 
дискриминацията, основана на раса, 
етнически произход и пол. Много 
държави членки обаче надхвърлиха тези 
изисквания и гарантираха, че органите 
за равно третиране могат също така да 
се борят с дискриминацията, основана 
на други признаци като възраст, 
сексуална ориентация, религия или 
убеждения, увреждане или други. 
Органите за равно третиране играят 
ключова роля в насърчаването на 
равенството и осигуряването на 
ефективно прилагане на 
законодателството в областта на 
равното третиране чрез предоставяне 
по-специално на независима помощ на 
жертвите на дискриминация, 
провеждането на независими 
проучвания относно дискриминацията, 
публикуването на независими доклади и 
отправянето на препоръки по всички 
въпроси, свързани с дискриминацията в 
тяхната държава. От съществено 
значение е работата на органите за 
равно третиране да бъде координирана в 
тази връзка на равнището на Съюза. 
Европейската мрежа на националните 
органи по въпросите на равенството 
(EQUINET) беше създадена през 2007 г. 
Нейни членове са националните органи 
за насърчаване на равното третиране, 
установени с Директива 2000/43/ЕО на 
Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на 

(17) В съответствие с актовете на 
Съюза относно равното третиране 
държавите членки създадоха 
независими органи за насърчаване на 
равното третиране, известни като 
„органи за равно третиране“, за борба с 
дискриминацията, основана на раса, 
етнически произход и пол. Много 
държави членки обаче надхвърлиха тези 
изисквания и гарантираха, че органите 
за равно третиране могат също така да 
се борят с дискриминацията, основана 
на други признаци като възраст, 
сексуална ориентация, религия или 
убеждения, увреждане или други. 
Органите за равно третиране играят 
ключова роля в насърчаването на 
равенството и осигуряването на 
ефективно прилагане на 
законодателството в областта на 
равното третиране чрез предоставяне 
по-специално на независима помощ на 
жертвите на дискриминация, 
провеждането на независими 
проучвания относно дискриминацията, 
публикуването на независими доклади и 
отправянето на препоръки по всички 
въпроси, свързани с дискриминацията в 
тяхната държава. От съществено 
значение е работата на всички тези 
имащи отношение органи за равно 
третиране да бъде координирана в тази 
връзка на равнището на Съюза. 
Европейската мрежа на националните 
органи по въпросите на равенството 
(EQUINET) беше създадена през 2007 г. 
Нейни членове са националните органи 
за насърчаване на равното третиране, 
установени с Директива 2000/43/ЕО на 
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Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета17 и 
Директива 2010/41/ЕC на Европейския 
парламент и на Съвета18. EQUINET е в 
изключителна ситуация, тъй като е 
единственият субект, осигуряващ 
координация на дейностите между 
органите за равно третиране. Тази 
координация от страна на EQUINET е 
ключова за доброто прилагане на 
антидискриминационното 
законодателство на Съюза в държавите 
членки и следва да бъде подкрепяна от 
програмата.

Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на 
Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета17 и 
Директива 2010/41/ЕC на Европейския 
парламент и на Съвета18. Комисията 
прие препоръка относно 
стандартите за органите по 
въпросите на равенството 
[C(2018) 3850 final], която обхваща 
мандата, независимостта, 
ефективността и координацията и 
сътрудничеството на органите по 
въпросите на равенството. EQUINET 
е в изключителна ситуация, тъй като е 
единственият субект, осигуряващ 
координация на дейностите между 
органите за равно третиране. Тази 
координация от страна на EQUINET е 
ключова за доброто прилагане на 
антидискриминационното 
законодателство на Съюза в държавите 
членки и следва да бъде подкрепяна от 
програмата.

__________________ __________________

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 
29 юни 2000 г. относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица 
без разлика на расата или етническия 
произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., 
стр. 22).

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 
29 юни 2000 г. относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица 
без разлика на расата или етническия 
произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., 
стр. 22).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 
13 декември 2004 г. относно прилагане 
на принципа на равното третиране на 
мъжете и жените по отношение на 
достъпа до стоки и услуги и 
предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 
373, 21.12.2004 г., стр. 37).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 
13 декември 2004 г. относно прилагане 
на принципа на равното третиране на 
мъжете и жените по отношение на 
достъпа до стоки и услуги и 
предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 
373, 21.12.2004 г., стр. 37).

17 Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. за прилагането на принципа 
на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и професиите (ОВ 
L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

17 Директива 2006/54/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. за прилагането на принципа 
на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и професиите (ОВ 
L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

18 Директива 2010/41/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
юли 2010 г. за прилагане на принципа 

18 Директива 2010/41/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
юли 2010 г. за прилагане на принципа 
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на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството 
на самостоятелно заети лица, и за 
отмяна на Директива 86/613/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството 
на самостоятелно заети лица, и за 
отмяна на Директива 86/613/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в Резолюцията на Европейския 
парламент от 18 април 2018 г., 
подходящата финансова подкрепа е 
ключова за развитието на благоприятна 
и устойчива среда, за да могат 
организациите на гражданското 
общество да засилят ролята си и да 
изпълняват своите функции по 
независим и ефективен начин. Ето защо, 
като допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася за подкрепата, 
оправомощаването и изграждането на 
капацитета на независимите 
организации на гражданското общество, 
занимаващи се с насърчаването на 
правата на човека, чиито дейности 
помагат за стратегическото прилагане 
на правата съгласно правото на ЕС и 
Хартата на основните права на ЕС, 
включително чрез застъпничество и 
дейности като „обществен страж“, както 
и за насърчаване, защита и повишаване 
на осведомеността относно общите 

(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в Резолюцията на Европейския 
парламент от 18 април 2018 г., 
подходящата финансова подкрепа е 
ключова за развитието на благоприятна 
и устойчива среда, за да могат 
организациите на гражданското 
общество да засилят ролята си и да 
изпълняват своите функции по 
независим и ефективен начин. Ето защо, 
като допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася за подкрепата, 
оправомощаването и изграждането на 
капацитета на независимите 
организации на гражданското общество, 
занимаващи се с насърчаването на 
правата на човека, чиито дейности 
помагат за стратегическото прилагане 
на правата съгласно правото на ЕС и 
Хартата на основните права на ЕС, 
включително чрез застъпничество и 
дейности като „обществен страж“, както 
и за насърчаване, защита и повишаване 
на осведомеността относно общите 
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ценности на Съюза на национално 
равнище.

ценности на Съюза на местно, 
регионално и национално равнище.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Съгласно член 9 от ДФЕС 
следва да се насърчават висока степен 
на заетост, гарантирането на 
адекватна социална защита и 
борбата със социалното изключване. 
Следователно действията по 
програмата следва да насърчават 
полезните взаимодействия между 
борбата с бедността, със социалното 
изключване и с изключването от 
пазара на труда и поощряването на 
равенството и на борбата с всички 
форми на дискриминация. Поради 
това прилагането на програмата 
следва да се осъществява по начин, 
който да гарантира възможно най-
голям брой полезни взаимодействия и 
случаи на взаимно допълване както 
между различните направления на 
програмата, така и с Европейския 
социален фонд плюс. Освен това 
следва да се осигурят полезни 
взаимодействия както с „Еразъм“, 
така и с Европейския социален фонд 
плюс, за да се гарантира, че тези 
фондове допринасят съвместно за 
осигуряването на висококачествено 
образование и на равни възможности 
за всички.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни общи суми, 
фиксирани ставки и разходи за единица 
продукт, както и финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент. В съответствие с 
Финансовия регламент, Регламент (ЕС, 
Евратом) № 883/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95 на Съвета21, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 
Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на 
Съвета23 финансовите интереси на 
Съюза се защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни общи суми, 
фиксирани ставки, разходи за единица 
продукт, както и финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент. За да се улесни участието в 
програмата, в това число и от страна 
на малки организации, следва да се 
осигури помощ и да се премахне всяка 
ненужна административна тежест. 
Когато е целесъобразно, следва 
надлежно да се разгледа 
възможността за двуетапна 
процедура за оценяване, както и 
опцията за безвъзмездни средства на 
каскаден принцип и многогодишни 
оперативни безвъзмездни средства. 
По отношение на размера на 
съфинансирането следва да се вземат 
под внимание видът и размерът на 
организациите, за които са 
предназначени поканите за 
представяне на предложения по 
програмата. В съответствие с 
Финансовия регламент, Регламент (ЕС, 
Евратом) № 883/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/95 на Съвета21, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на 
Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на 
Съвета23 финансовите интереси на 
Съюза се защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
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преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

__________________ __________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
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на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение 18

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 
отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

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 всякакъв размер, с цел 
съхраняване, насърчаване и 
поддържане на основаните на 
правата и равенството, 
приобщаващи, отворени и
демократични общества.
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Изменение 19

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 ангажираността и 
участието на хората в демократичния 
живот на Съюза (направление 
„Гражданска ангажираност и участие“);

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването и борбата с 
неравенствата и дискриминацията, 
основани на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация, и подкрепа на 
всеобхватните политики за насърчаване 
на равенството между половете и борба 
с дискриминацията и за тяхното 
интегриране, както и политиките за 
борба с расизма и всички форми на 
нетолерантност;

a) насърчаването на равенство за 
всички чрез предотвратяването и 
борбата с неравенствата и всякакъв вид 
дискриминация, основани на пол, 
расов, социален или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация, както и дискриминация 
на основанията, посочени в член 21, 
параграф 1 от Хартата, и подкрепа на 
всеобхватните политики за насърчаване 
на равенството между половете, 
социалното приобщаване и борба с 
дискриминацията и за тяхното 
интегриране, както и политиките за 
борба с расизма и всички форми на 
нетолерантност както онлайн, така и 
офлайн;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)



AD\1166737BG.docx 25/36 PE627.615v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) насърчаването на взаимно 
разбирателство, диалог и зачитане на 
многообразието в държавите членки 
и в Съюза.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защитата и утвърждаването на 
правата на детето, правата на хората с 
увреждания, правата, свързани с 
гражданството на Съюза и правата на 
защита на личните данни.

б) защитата и утвърждаването на 
правата на детето, правата на 
възрастните хора, правата на хората с 
увреждания, правата, свързани с 
гражданството на Съюза, включително 
социалните права, и правата на защита 
на личните данни, включително случаи 
на обработка на данни във връзка със 
заетостта или за целите на 
социалната закрила, както е посочено 
в Общия регламент за защита на 
данните (ОРЗД)1а. 

__________________

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на разбирането на 
гражданите за Съюза и неговите 
история, културно наследство и 
многообразие;

a) подобряване на разбирането на 
гражданите за Съюза, неговите 
споделени ценности и неговата 
история, по-специално по отношение 
на историята на тоталитарните 
режими, неговото културно наследство 
и многообразие;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различни държави; насърчаване на 
гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза;

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различен национален произход и 
различна културна среда; насърчаване 
на гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза и да насърчават 
солидарността;

Изменение 25

Предложение за регламент
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, включително 
чрез информационни и образователни
действия, и борба с всички форми на 
насилие над деца, млади хора, жени и 
възрастни хора, както и с насилието 
над други изложени на риск групи, и 
особено уязвими лица;
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя и защитава жертвите 
на подобно насилие.

б) да подкрепя и защитава жертвите 
на подобно насилие, изложените на 
риск групи, както и особено 
уязвимите лица.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допринасящи за 
постигането на конкретна цел, посочена 
в член 2, може да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент. По-
специално дейностите, посочени в 
приложение I, са допустими за 
финансиране.

Дейностите, допринасящи за 
постигането на конкретна цел, посочена 
в член 2, може да получат финансиране 
съгласно настоящия регламент. По-
специално следните дейности за 
финансиране са допустими:

a) повишаване на 
осведомеността, творчески дейности 
и разпространение на информация с 
цел подобряване на използването и 
познаването на политиките и 
правата в обхванатите от 
програмата области;

б) взаимно обучение чрез обмен на 
добри практики между 
заинтересованите лица с цел 
подобряване на гражданското и 
демократичното участие въз основа 
на знанието и взаимното 
разбирателство; както и

в) застъпничество, творчески, 
аналитични и мониторингови 
дейности1а за подобряване на 
разбирането на ситуацията в 
държавите членки и на равнището на 
Съюза в обхванатите от програмата 
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области, както и за подобряване на 
прилагането на правото и 
политиките на Съюза;

г) обучение на съответните 
заинтересовани лица с цел 
подобряване на информираността и 
познанията им относно политиките 
и правата в обхванатите области и 
на способността им да ги използват;

д) разработване и поддръжка на 
инструменти на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ), 
достъпни за всички;

е) повишаване на осведомеността 
на гражданите относно европейската 
култура, ценности, история и 
историческа памет, както и 
засилване на чувството им за 
солидарност и принадлежност към 
Съюза;

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

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

и) финансиране на техническата 
и организационната подкрепа за 
изпълнението на Регламент (ЕС) 
№ 211/2011, като по този начин се 
подкрепя упражняването от страна 
на гражданите на правото да 
предлагат и подкрепят европейски 
граждански инициативи;

й) развитие на капацитета на 
европейските мрежи за насърчаване, 
прилагане и доразвиване на правото, 
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целите на политиката и 
стратегиите на Съюза, както и за 
подкрепа на различни по големина 
организации на гражданското 
общество, осъществяващи дейности 
в областите, обхванати от 
програмата;

к) подобряване на запознатостта 
с програмата и на разпространението 
и прехвърлимостта на резултатите 
от нея, както и насърчаване на 
работата с граждани, включително 
чрез създаване и подкрепа на бюра на 
програмата/мрежи от национални 
звена за контакт.

______________________

1а 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.

(Букви а) – к) са изменени букви от приложение I, параграф 1.)

Изменение 28

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 

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 –
във формат, който е достъпен и за 
хора с увреждания – на различни 
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медиите и обществеността. видове публика, включително медиите и 
обществеността.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така 
за институционалната комуникация 
на политическите приоритети на 
Съюза, доколкото те са свързани с 
целите, посочени в член 2.

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I заличава се

Дейности по програмата

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

a) повишаване на 
осведомеността, разпространение на 
информация с цел подобряване на 
познаването на политиките и 
правата в обхванатите от 
програмата области;

б) взаимно обучение чрез обмен на 
добри практики между 
заинтересованите страни с цел 
подобряване на познаването и 
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взаимното разбиране и на 
гражданското и демократичното 
участие;

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;

г) обучение на съответните
заинтересовани страни с цел 
подобряване на познанията им 
относно политиките и правата в 
обхванатите области;

д) разработване и поддръжка на 
инструменти за информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ);

е) повишаване на осведомеността 
на гражданите относно европейската 
култура и история и паметта за 
миналото, както и засилване на 
чувството им за принадлежност към 
Съюза;

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

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.

и) финансиране на техническата 
и организационната подкрепа за 
изпълнение на Регламент [(ЕС) 
№ 211/2011], като по този начин се 
подкрепя упражняването от страна 
на гражданите на правото да 
предлагат и подкрепят европейски 
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граждански инициативи;

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 
областите, обхванати от 
програмата;

к) подобряване на запознатостта 
с програмата и на разпространението 
и прехвърлимостта на резултатите 
от нея, както и насърчаване на 
работата с граждани, включително 
чрез създаване и подкрепа на бюра на 
програмата/мрежа от национални 
звена за контакт.

______________________

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.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение ІІ – 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 

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

тежест и разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели.

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува ежегодно и 
следните показатели за крайното 
въздействие:

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Географски обхват на дейностите по 
направление

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение ІI – параграф 1 в (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 ІI – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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