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КРАТКА ОБОСНОВКА

Правата на жените са права на човека. Член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз дава задачата на Съюза да изкорени неравенствата и да насърчава 
равенството между мъжете и жените във всичките си дейности. Постигането на 
равенство между половете е изцяло в наш интерес. Обществата, които се отличават с 
равнопоставеност между мъжете и жените са по-стабилни и по-демократични. 
Равенството между половете е също така пряко свързано с икономиката – то има 
положителен ефект върху БВП на глава от населението. Равенството между половете 
оказва въздействие върху икономическия растеж чрез по-големия брой жени в 
образованието в областта на НТИМ, по-голямото участие на жените на пазара на труда 
и по-ниска разлика в заплащането между жените и мъжете1.

Въпреки това цялостният напредък по отношение на равенството между половете в 
Европа е много бавен, както е отразено в индекса за равенство между половете от 
2017 г. Често множеството непреки и скрити нива на дискриминация и неравното 
третиране на жените, както и различните форми на насилие срещу жените, нарушават 
основните права на жените. Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) все още не е 
ратифицирана от всички държави членки.

Равенството между половете не е статична крайна ситуация. Трябва да се полагат 
постоянни усилия за насърчаване и поддържане на равенството между половете. За 
тази цел интегрирането на принципа на равенство между половете в новата програма 
„Права и ценности“ е от съществено значение. Трябва да бъдат осигурени оценки на 
въздействието по отношение на равенството между половете и мониторинг на 
показателите за равенство между половете. За осигуряване на качественото действие на 
програмата и на нейните покани за представяне на предложения следва да се осигури 
бюджетиране, съобразено с равенството между половете, както и обучение по 
въпросите на равенството между половете. 

Равенството между половете и предотвратяването и борбата с всички форми на насилие 
срещу жените и момичетата следва да бъдат области със специална насоченост в 
рамките на програмата „Права и ценности“, като се осигури отделно разпределение на 
средства за направление „Дафне“. Във всички области на програмирането, а не само по 
направлението на „Дафне“, участието на жените трябва да бъде гарантирано чрез 
целенасочени подходи, когато това е необходимо. Само чрез такива инвестиции можем 
да постигнем равенство между половете и крайната цел — основано на равенството и 
зачитането на правата, приобщаващо и демократично, свободно от насилие общество.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

                                               
1 Европейски институт за равенство между половете (EIGE): Икономически ползи от равенството между 
половете в Европейския съюз (2017 г.), достъпно на: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

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, 
равенство и ценности“

Това изменение е приложимо за целия текст и налага съответни промени в целия 
документ. 

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 

(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, както и със заплахи за 
правата на момичетата и жените, 
правата на ЛГБТКИ лицата и 
останалите права на човека, 
равенството, демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
с все по-свиващото се пространство 
за независимо гражданско общество, 



AD\1169841BG.docx 5/30 PE627.907v02-00

BG

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) № 390/20149 на Съвета (наричани 
по-долу „предшестващите програми“).

по-специално за организации, 
защитаващи правата на жените, и 
защитници на правата на човека, по-
важно от всякога е да се насърчават, 
укрепват и защитават правосъдието, 
правата и ценностите на ЕС: всеобщите 
права на човека, зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството, принципите 
на правовата държава, както и да се 
осигурява подкрепа и защита за онези, 
които защитават тези ценности и 
права. 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) № 390/20149 на Съвета (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
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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, 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.

(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, както и 
за защитата на тези права, ценности 
и многообразие. Крайната цел е да се 
насърчава и подкрепя равенството и
основано на права, равноправно, 
приобщаващо и демократично общество
без насилие. Това включва активно, 
независимо и многообразно гражданско 
общество, насърчаващо 
демократичното, 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.

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 

(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 критичното измерение, 
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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 
разработени подходи.

необходимо на всички равнища, 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 
създаде възможност за 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 и възможности за 
участие чрез прилагане на специално 
разработени подходи, а когато е 
необходимо да се гарантира 
равнопоставено участие –
целенасочени подходи, за да се 
насърчават всички видове равенство, 
в това число между половете.

Обосновка

Тъй като жените и мъжете имат различни роли в обществото, те имат и различни 
възможности за участие в дейности, например що се отнася до времето и 
балансирането на отговорностите за полагане на грижи.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Дейностите, свързани със 
спомена за миналото, и критичният 
размисъл за историческата памет на 
Европа са необходими, за да накарат 
гражданите да осъзнаят общата история 
като основа за общо бъдеще, морална 
цел и споделени ценности. Значението 
на историческите, културните и 
междукултурните аспекти, както и 
връзките между паметта за миналото и 

(6) Дейностите, свързани със 
спомена за миналото, и критичният
размисъл за историческата памет на 
Европа са необходими, за да накарат 
гражданите да осъзнаят общата история 
като основа за общо бъдеще, морална 
цел и споделени ценности. Тъй като в 
исторически план жените обикновено 
са пренебрегвани, тяхната история и 
влиянието им върху историческите 
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създаването на европейска идентичност 
и чувството за принадлежност също 
следва да бъдат взети под внимание.

събития следва да се разглеждат 
като въпрос от особено значение. 
Значението на историческите, 
културните и междукултурните аспекти, 
както и връзките между паметта за 
миналото и създаването на 
приобщаваща европейска идентичност 
и чувство за принадлежност също 
следва да бъдат взети под внимание.

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

(8) Равенството между половете е 
основна ценност и цел на Европейския 
съюз. Член 8 възлага на Съюза 
задачата във всички свои дейности да 
полага усилия за премахването на 
неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените. Въпреки това цялостният 
напредък по отношение на 
равенството между половете е много 
бавен. (индекс за равенство между 
половете, 2017 г.) Често непряката и 
скрита комбинирана дискриминация и 
неравностойното третиране на жените и 
момичетата, както и различните 
форми на насилие срещу жените, 
нарушават техните основни права и 
ограничават тяхното пълно 
политическо, социално и икономическо 
участие в обществото. Освен това 
съществуването на политически, 
структурни и културни бариери 
възпрепятства постигането на целта за 
действително равенство между 
половете. Следователно насърчаването 
на равенството между половете във 
всички дейности на Съюза посредством 
подпомагане на интегрирането на 
целите за равенство между половете 
и недопускането на дискриминация и 
активно преодоляване на 
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стереотипите и непряката 
дискриминация, представлява 
основната дейност за Съюза и двигател 
на икономическия растеж и следва да се 
подкрепя от програмата.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Силно и независимо движение 
за права на жените е най-
жизненоважният фактор за 
подобряване на положението с 
правата на жените и равенството 
между половете. Организациите, 
защитаващи правата на жените, са 
подложени на все по-силни нападки в 
ЕС. В тази връзка е от ключово 
значение ЕС да противодейства 
ефективно на свиващото се 
пространство за гражданското 
общество и да предоставя силна 
подкрепа за организациите, 
защитаващи правата на жените, 
местни групи и защитници на права, 
по-специално за онези, които 
работят в трудна среда.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Насилието, основано на пола, и 
насилието срещу деца и млади хора 
представляват сериозно нарушение на 
основните права. Насилието продължава 
да присъства в целия Съюз при всякакви 
социални и икономически условия и 
има сериозни последствия за 
физическото и психологическото здраве 

(9) Насилието, основано на пола, и 
насилието срещу деца, млади хора и 
хора в напреднала възраст 
представляват сериозно нарушение на 
основните права на човека и засягат 
непропорционално жените и 
момичетата, особено в рамките на 
близки взаимоотношения, както и 
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на жертвите и за обществото като цяло. 
Децата, младите хора и жените са 
особено уязвими към насилие, по-
специално при близки 
взаимоотношения. Следва да бъдат 
предприети действия за насърчаване на 
правата на детето и за допринасяне към 
защитата на децата от понасяне на вреди 
и насилие, които представляват 
опасност за тяхното физическо и 
психическо здраве и нарушение на 
тяхното право на развитие, закрила и 
достойнство. Борбата с всички форми на 
насилие и насърчаването на 
превенцията, защитата и подкрепата на 
жертвите са приоритети на Съюза, 
които спомагат за упражняването на 
основните права на лицата и допринасят 
за равенството между жените и мъжете. 
Тези приоритети следва да се 
подкрепят от програмата.

лицата от групата на ЛГБТКИ и 
жените сред мигрантите и 
бежанците. Насилието продължава да 
присъства в целия Съюз при всякакви 
социални и икономически условия и 
има сериозни последствия за 
физическото и психологическото здраве 
на жертвите и за обществото като цяло. 
Борбата с основаното на пола 
насилие изисква многоизмерен подход, 
който обхваща правни, 
образователни, здравни, включително 
сексуални и репродуктивни права, 
икономически и други обществени 
аспекти, като например оказване на 
подкрепа на организациите за 
правата на жените, предоставяне на 
консултации и помощ, както и 
проекти, насочени към постигане на 
целта за по-голяма равнопоставеност 
на половете в обществото. 
Необходимо е активно да се 
противостои на вредните 
стереотипи и норми от ранна 
възраст, както и на всички форми на 
внушаващи омраза изказвания и 
онлайн насилие. Следва да бъдат 
предприети действия за насърчаване на 
правата на детето и за допринасяне към 
защитата на децата от понасяне на вреди 
и насилие, които представляват 
опасност за тяхното физическо и 
психическо здраве и нарушение на 
тяхното право на развитие, закрила и 
достойнство. Системата на 
правосъдието на ЕС не осигурява 
адекватна справедливост и закрила на 
жените и момичетата и вследствие 
на това жертвите на насилие, 
основано на пола, не получават 
необходимата подкрепа. Конвенцията 
на Съвета на Европа относно 
предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и 
домашното насилие (Конвенцията от 
Истанбул) определя „насилието 
срещу жени“ като „всеки акт на 
насилие, основано на пола, който 
причинява или може да причини 
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физически, сексуални, психологически 
или икономически вреди или 
страдание на жените, включително 
заплахите за извършване на такъв 
акт, принудата или произволното 
лишаване от свобода, които се 
случват както в обществения, така и 
в личния живот“. Борбата с всички 
форми на насилие, както е посочено в 
Конвенцията от Истанбул, и 
насърчаването на превенцията, защитата 
и подкрепата на жертвите са приоритети 
на Съюза, които спомагат за 
упражняването на основните права на 
лицата и допринасят за равенството 
между жените и мъжете.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Жените без документи за 
самоличност са особено уязвими към 
насилие и сексуално малтретиране, 
като са лишени от достъп до 
подкрепа. От жизненоважно значение 
е да се приложи подход, съсредоточен 
върху жертвата, и да се предлагат 
подходящи услуги за подкрепа на 
всички жени в Съюза, независимо от 
статута им на пребиваване. 
Необходимостта от отчитането на 
измерението на пола в процедурите за 
предоставяне на убежище е много 
важна за междусекторната работа и 
може да допринесе за подобряване на 
равенството между половете.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Мерките за предотвратяване и 
подкрепа за правата на жертвите 
следва да се разработват с участието 
на целевата група и да гарантират, че 
се посрещат специфичните нужди на 
лицата с множество уязвимости.

Изменение 11

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 

(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, преследването и 
традиционните увреждащи 



AD\1169841BG.docx 13/30 PE627.907v02-00

BG

това е важно да се продължат всички 
тези дейности и резултатите и 
извлечените поуки да бъдат надлежно 
взети предвид при изпълнението на 
програмата.

практики, като гениталното 
осакатяване на жени, както и 
нововъзникващи форми на насилие като 
кибертормоза и 
кибермалтретирането. Поради това е 
важно да се продължат всички тези 
дейности, с независими разпределени 
бюджетни средства за „Дафне“ и 
резултатите и извлечените поуки да 
бъдат надлежно взети предвид при 
изпълнението на програмата.

Изменение 12

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 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, 

(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 и борба с 
дискриминацията, женомразството, 
възрастовата дискриминация, 
расизма, ксенофобията, антисемитизма, 
омразата към мюсюлманите и други 
форми на нетолерантност, като се 
вземат под внимание множеството 
равнища на дискриминация, пред 



PE627.907v02-00 14/30 AD\1169841BG.docx

BG

омраза, сегрегация и заклеймяване, 
както и на борбата с малтретирането, 
тормоза 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.

които са изправени жените. 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 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.

__________________ __________________

10 SWD(2011)173. 10 SWD(2011)173.

11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1. 11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

Изменение 13

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 
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 

(12) Пречките, свързани с нагласите и 
околната среда, както и липсата на 
достъпност, възпрепятстват пълното и 
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. Жените и момичетата с 
увреждания може да се сблъскват с 
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(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.

множество форми на дискриминация 
и да изпитват трудности при 
достъпа до здравни услуги, в това 
число услуги, свързани с половото и 
репродуктивното здраве. 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.

Изменение 14

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 
дискриминация.

(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 
дискриминация и да насърчава 
използването на бюджетиране, 
съобразено с фактора пол, и оценка на 
въздействието върху половете където е 
необходимо в рамките на процеса на 
бюджетиране на ЕС. Правилното 
прилагане на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете изисква бюджетиране, 
съобразено с фактора пол, във всички 
съответни бюджетни редове и 
разпределяне на адекватни ресурси и 
прозрачност в бюджетните редове, 
предназначени за насърчаване на 
равенството между половете и за 
борба срещу дискриминацията въз 
основа на пола. Отделните проекти и 
самата програма следва да бъдат 
предмет на преглед в края на периода 
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на финансиране, за да се определи 
доколко са послужили за прилагането 
на горепосочените принципи.

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 
ценности на Съюза на национално 

(18) Независимите органи по правата 
на човека, организациите на 
гражданското общество и 
активистите 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. По-малките организации, 
които правят много за отстояване на 
европейските ценности и основните 
права, следва да могат да получават 
подпомагане без забавяния или 
усложнения. Когато тези ценности и 
права биват нападнати чрез 
кампании и други усилия, следва да е 
на разположение спешно 
финансиране, което да може да бъде 
получено чрез ясни процедури за 
кандидатстване, за да се подпомогне 
предприемането на незабавни мерки 
за противодействие. Ето защо, като 
допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася на постоянна и 
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равнище. дългосрочна основа 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 
ценности на Съюза на национално 
равнище. Проектите в държави 
членки, в които основните права, а 
оттам и правата на жените са 
обект на особена заплаха, следва да 
представляват допълнителен 
приоритет. Програмата следва да 
има за цел да се увеличи гъвкавостта 
и достъпността на средствата по 
нея и да бъдат осигурени еднакви 
възможности и условия за 
финансиране за организациите на 
гражданското общество както в 
рамките на ЕС, така и извън него.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Комисията следва да гарантира 
цялостната съгласуваност, взаимното 
допълване и полезните взаимодействия
с работата на органите, службите и 
агенциите на Съюза, и по-специално 
Европейския институт за равенство 
между половете и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, и 
следва да прави преглед на дейността на 
други национални и международни 
участници в областите, обхванати от 
програмата.

(19) Комисията следва да гарантира 
цялостната съгласуваност, взаимното 
допълване и полезните взаимодействия 
с работата на органите, службите и 
агенциите на Съюза, и по-специално 
Европейския институт за равенство 
между половете и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, и 
следва да прави преглед на дейността на 
други национални и международни 
участници в областите, обхванати от 
програмата. Комисията следва 
активно да ръководи участниците в 
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тази програма, за да използват 
докладите и ресурсите, генерирани от 
тези органи, служби и агенции на 
Съюза, като например съобразеното с 
равенството между половете 
бюджетиране и инструментите за 
оценка на равенството между 
половете, разработени от 
Европейския институт за равенство 
между половете.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
програма „Права и ценности“ 
(„програмата“).

С настоящия регламент се създава 
програма „Права, равенство и 
ценности“ („програмата“).

(Това изменение е приложимо за целия 
текст и налага съответни промени в 
целия документ.)

. 

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 цел поддържането на 
отворени, демократични, равноправни и 
приобщаващи общества. Както 
настоящата програма, така и 
проектите, които ще бъдат 
финансирани, са задължени да 
спазват принципа на интегриране на 
равенството между половете.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да утвърждава равенството и 
правата (направление „Равенство и 
права“),

a) да утвърждава правата на 
човека, равенството и недопускането 
на дискриминация (направление 
„Права и равенство“),

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) борба с насилието (направление 
„Дафне“).

в) борба с основаното на пола 
насилие (направление „Дафне“).

Обосновка

Поради ограничените ресурси направлението „Дафне“ следва да се съсредоточи върху 
основаното на пола насилие като специфична форма на насилие, а не да се разширява. 
Насилието срещу други групи следва да бъде обхванато от направление 1 „Равенство 
и права“ към програмата „Права и ценности“ (което в предложението на Комисията 
включва „предотвратяване и борба с неравенството и дискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация“).

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аa) да насърчава равенството 
между половете и да стимулира 
напредъка на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете (направление „Равенство 
между половете и интегриране на 
равенството между половете“),
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Изменение 22

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) предотвратяването и борбата с 
неравенствата, дискриминацията и 
тормоза, основани на пол, расов или 
етнически произход, религия или 
убеждения, увреждания, възраст или 
сексуална ориентация, или комбинация 
от тях; и подкрепа на всеобхватните 
политики за насърчаване на 
равенството, недискриминацията, 
многообразието, приобщаването и за 
тяхното интегриране, както и 
политиките за борба с расизма и всички 
форми на омраза и нетолерантност;

Изменение 23

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) подкрепа на всеобхватните 
политики за борба с расизма и всички 
форми на омраза и нетолерантност и 
насърчаване на равенството, борбата 
с дискриминацията, многообразието 
и приобщаването.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 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.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Направление „Равенство между 
половете и интегриране на 

равенството между половете“

В рамките на специфичната цел, 
посочена в член 2, буква аa), 
програмата се съсредоточава върху 
подкрепата за всеобхватни политики 
и програми за насърчаване на правата 
на жените, равенството между 
половете, овластяването на жените 
и интегрирането на принципа на 
равенство между половете.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

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 и неговите 
история, културно наследство и 
многообразие; укрепване на профила и 
участието на жените и хора с 
разнообразен произход и 
идентичности с оглед създаване на 
приобщаваща европейска 
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идентичност;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантиране на способстваща 
среда за организациите на 
гражданското общество и 
защитниците на правата на човека, 
подкрепа на техния капацитет да 
утвърждават правата на човека, 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и равенството 
между половете, както и 
гарантиране на защитата на 
организациите, групите и лицата, 
които защитават тези ценности;

Изменение 28

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 и борба с 
всички форми на насилие и 
насърчаване на пълното прилагане на 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно предотвратяването и 
борбата с насилието срещу жените и 
домашното насилие (Конвенцията от 
Истанбул) на всички равнища; както 
и

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б



AD\1169841BG.docx 23/30 PE627.907v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя и защитава
жертвите на подобно насилие.

б) да подкрепя и гарантира 
еднакво ниво на защита в целия ЕС за
жертвите на основаното на пола
насилие.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) [408 705 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а) и в);

a) [408 705 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а), аа) и в), от които 
поне 20% да бъдат запазени за целите 
на изпълнението на член 2, 
параграф 2, буква аа) и поне 50% – за 
прилагането на член 2, параграф 2, 
буква в);

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи, 
проучвания, срещи на експерти, 
съобщения относно приоритетите и 
областите, свързани с общите цели на 
програмата.

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи, 
проучвания, консултации с 
гражданското общество, в това 
число с организации и мрежи на 
жени, обучения относно 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете, оценки на 
въздействието върху половете, срещи 
на експерти, съобщения относно 
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приоритетите и областите, свързани с 
общите цели на програмата.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Програмата предоставя 
възможността да се подпомагат 
нерегистрирани организации и лица, 
защитаващи правата на човека, в 
това число чрез пряко възлагане и 
процедури с ограничени критерии за 
допустимост; отпускане на 
безвъзмездни средства с ниска 
стойност; когато е целесъобразно, без 
необходимост от съфинансиране и 
при спазване на поверителност, 
когато е необходимо, с цел да се 
финансират действия при най-
трудни условия; механизми за 
вторично отпускане на безвъзмездна 
помощ като начин за гарантиране, че 
подкрепа се осигурява на местни и 
национални организации на 
гражданското общество и 
защитници на правата на човека.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комитетът за оценка може да 
бъде съставен от външни експерти.

2. Комитетът за оценка може да 
бъде съставен от външни експерти с 
условието при състава му да е налице 
паритет.

Изменение 34

Предложение за регламент
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Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безвъзмездни средства за 
оперативни разходи може да бъдат 
отпуснати без покана за представяне на 
предложения на Европейската мрежа на 
националните органи за равно третиране 
(EQUINET) за покриване на разходите, 
свързани с нейната постоянна работна 
програма.

3. Безвъзмездни средства за 
оперативни разходи може да бъдат 
отпуснати без покана за представяне на 
предложения на Европейската мрежа на 
националните органи за равно третиране 
(EQUINET) за покриване на разходите, 
свързани с нейната постоянна работна 
програма, при условие че на тази 
работна програма е извършена оценка 
на въздействието върху половете.

Изменение 35

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 след извършване на оценка 
на въздействието върху половете и 
посредством акт за изпълнение. Този 
акт за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 19.

Изменение 36

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. Групираните по пол 
показатели за докладване относно 
напредъка на програмата по отношение 
на постигането на конкретните цели, в 
това число свързаните с равенството 
между половете цели, определени в 
член 2, са посочени в приложение II.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и на 
държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. Тези данни се 
разбиват по пол, когато това е 
направено по правилен начин. За тази 
цел на получателите на средства от 
Съюза и на държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

Изменение 38

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. Оценките са съобразени с 
равенството между половете, 
предоставят групирани по пол данни, 
включват специална глава за всяко 
направление и вземат предвид броя на 
хората, до които се достига, тяхната 
обратна връзка и географско 
покритие, и се извършват 
своевременно, за да послужат в процеса 
на вземане на решения.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
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изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата. В 
междинната оценка се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
въздействието в дългосрочен план на 
предшестващите програми (програма 
„Права, равенство и гражданство“ и 
програма „Европа за гражданите“).

изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата. В 
междинната оценка се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
въздействието в дългосрочен план на 
предшестващите програми (програма 
„Права, равенство и гражданство“ и 
програма „Европа за гражданите“). 
Междинната оценка включва оценка 
на въздействието върху половете, за 
да се оцени степента, до която се 
постигат целите на програмата, 
свързани с равенството между 
половете, да се гарантира, че нито 
един компонент на програмата не 
оказва непредвидени отрицателни 
въздействия върху равенството 
между половете, и да се определят 
препоръки за начина на разработване 
на бъдещите покани за представяне 
на предложения и на вземане на 
решенията за предоставяне на 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи, така че активно да се 
насърчават съображенията, свързани 
с равенството между половете.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г., 
като взема предвид паритета.
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Изменение 41

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. 
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. Държавите членки 
следва да подкрепят активно тези 
информационни дейности.
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