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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разработването на следващата многогодишна финансова рамка (МФР за периода 2021 –
2027 г.) би могло да бъде възможност за Европейския съюз и неговите държави членки 
да приложат глобална визия за сътрудничество със съседните на Съюза държави, 
залегнала в европейските ценности, например защитата на правата на човека и 
екологичните стандарти, подобряването на равенството между половете и 
овластяването на жените и момичетата, изкореняването на бедността и всички форми 
на дискриминация. На тези основания докладчикът предлага предложението на 
Комисията да бъде изменено.
Общата цел на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИСРМС ) е „да се утвърждават и насърчават 
ценностите и интересите на Съюза в световен мащаб, за да се преследват целите и 
прилагат принципите на външната дейност на Съюза“ (член 3). При все това 
проектопредложението изглежда е предназначено за насърчаване на краткосрочните 
вътрешни интереси на ЕС, по-специално по отношение на миграцията и сигурността, за 
сметка на международното сътрудничество и развитие. За да се намалят тези критични 
аспекти, докладчикът, заедно с експерти от заинтересованите страни и НПО, изготви 
становище, основано на феминистки подход към развитието и с което се цели да се 
запазят целите на международното сътрудничество и да се осъществи дългосрочно 
устойчиво развитие.
Докладчикът предлага да се засилят позоваването на съществуващите инструменти за 
сътрудничество, както и съгласуваността на политиките. В съответствие с основните 
принципи, залегнали също в европейските договори, настоящият регламент следва да 
спомогне за изпълнението на целите за устойчиво развитие в европейската политика за 
съседство и да осигури съгласуваност на политиките за устойчиво развитие във всички 
свои цели. Прилагането на ИСРМС следва да се ръководи от политическата рамка на 
ЕС за сътрудничество за развитие, установена в Договора от Лисабон, Програмата до
2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на 
климата. Изпълнението на ЦУР не може да бъде постигнато чрез секторни цели и 
подходи: ЦУР № 5 относно равенството между половете е хоризонтална цел, насочена 
към постигане на равенство между половете и овластяване на жените във всички други 
измерения. Съюзът следва да засили партньорствата между всички участници в 
областта на развитието, а именно организациите на гражданското общество, и да 
насърчава междукултурния диалог. Неговите действия следва да подкрепят основните 
ценности на Съюза и също да допринасят за изкореняването на бедността, да се борят с 
неравенството във всичките му форми, по-специално неравенството между половете. 
Новият ИСРМС следва да се подкрепи и засили действията за опазване на мира, 
предотвратяване на конфликти, борбата с първопричините за принудителното 
разселване и подпомагането на населението, държавите и регионите, изправени пред 
засилен миграционен натиск и природно или предизвикано от човека бедствие. Тя 
следва също така да подпомага справедлива и съобразена с правата на човека и 
справедлива от гледна точка на измерението на социалния пол търговска политика, 
икономическа дипломация и икономическо сътрудничество.
Новият инструмент следва да защитава и насърчава ролята на жените като миротворци 
и като основни участници в устойчивото развитие. Както става ясно благодарение на 
феминисткия подход, в исторически план жените никога не са изграждали 
политическата си самоличност на националистична основа, а най-често в рамките на 
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международни мрежи с жени от различен произход, като са развивали отношение към 
междукултурния диалог.
Според докладчика целта на регламента може да бъде постигната единствено чрез 
предоставяне на достатъчно средства за инструментите за сътрудничество, така че да се 
подкрепят подходящото хранене, качественото образование, достойните и устойчивите 
работни места, по-специално за най-уязвимите лица като жените, децата и ЛГБТИК 
лицата, както и като се подкрепят здравното обслужване, включително достъпът до 
безопасен аборт, и други същностни за гражданството социални права.
ЕС следва да излезе отвъд рамките на международните ангажименти и цели в областта 
на равенството между половете и да възприеме феминистки подход, като перспектива 
за справедливост за всички, не само за жените и момичетата. Целта на политиката за 
развитие и сътрудничество е да се поддържат справедливи и равностойни средства за 
препитание за всички, да се опазват околната среда и екосистемите, както и социалните 
и човешките ресурси. Политика за сътрудничество на ЕС следва също така да обхваща 
полагането на грижи и дейностите в областта на репродуктивното здраве. Такива 
икономики не могат да бъдат ръководени от тесните принципи на растежа, 
конкуренцията и ефективността. Налице е необходимост от поставяне под въпрос, 
модернизиране и преоценка на рамката на ЕС за развитие и сътрудничество от 
феминистка гледна точка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещите 
комисии по външни работи и по развитие да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждават и 
насърчават ценностите и интересите на 
Съюза в световен мащаб, за да се 
преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се насърчава 
устойчивото развитие, да се 
допринася за изкореняването на 
бедността, за борбата с 
неравенството във всичките му 
форми, по-специално свързаните с 
измерението на социалния пол, както
и да се утвърждават ценностите и 
интересите на Съюза в световен мащаб, 
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за да се преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз, 
както и за опазване на мира, 
предотвратяване на конфликти и 
укрепване на международната 
сигурност, както е посочено в член 21, 
параграф 2 буква в) от |Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 
на политиката за развитие, както се 

(5) Съюзът осигурява съгласуваност 
на политиката за развитие, както се 
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изисква съгласно член 208 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Съюзът следва да взема предвид 
целите на сътрудничеството за развитие 
в политиките, които е вероятно да 
засегнат развиващите се държави, което 
ще бъде основен елемент на стратегията 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие, определени в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие (наричана 
по-долу „Програмата до 2030 г.“), 
приета от Обеднените нации през 
септември 2015 г.45 Осигуряването на 
съгласуваност на политиката за 
устойчиво развитие, предвидено в 
Програмата до 2030 г., изисква да се 
отчита въздействието на всички 
политики върху устойчивото развитие 
на всички равнища — национално, в 
рамките на Съюза, в други държави и на 
световно равнище.

изисква съгласно член 208 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Съюзът следва да взема предвид 
целите на сътрудничеството за развитие 
в политиките, които е вероятно да 
засегнат развиващите се държави, което 
ще бъде основен елемент на стратегията 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие, определени в Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие (наричана 
по-долу „Програмата до 2030 г.“), 
приета от Обеднените нации през 
септември 2015 г.45 Осигуряването на 
съгласуваност на политиката за 
устойчиво развитие, предвидено в 
Програмата до 2030 г., изисква да се 
отчита въздействието на всички 
политики върху устойчивото развитие 
на всички равнища — национално, в 
рамките на Съюза, в други държави и на 
световно равнище. То също така 
изисква да се вземе предвид 
въздействието на всички политики 
върху динамиката на конфликтите, 
като се насърчава чувствителен към 
аспектите на пола подход към 
анализите на конфликтите при 
всички действия и програми съгласно 
регламента, с цел да се избегне 
отрицателното въздействие върху 
жените, момичетата и ЛГБТИК 
лицата и да се постигнат 
максимални положителни 
резултати.

__________________ __________________

45 „Да преобразим света: Програма до 
2030 г. за устойчиво развитие“, приета 
на срещата на високо равнище на ООН 
по въпросите на устойчивото развитие 
на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

45 „Да преобразим света: Програма до 
2030 г. за устойчиво развитие“, приета 
на срещата на високо равнище на ООН 
по въпросите на устойчивото развитие 
на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на интегрираните 
действия, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин.

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57 и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. ЕС 
подкрепи приемането на тези 
международни ангажименти и 
настоящият регламент следва преди 
всичко да се стреми да допринесе за 
тяхното изпълнение. С целите за 
устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб, както и за насърчаване на 
мирни, справедливи и приобщаващи 
общества за всички, включително за 
форми на полова идентичност. Тя е 
универсална по обхват, като предоставя 
всеобхватна споделена рамка за 
действие, която се прилага за Съюза, за 
неговите държави членки и за неговите 
партньори. Тя установява баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие, като отчита съществените 
взаимовръзки между нейните цели и 
подцели. Цел за устойчиво развитие 
№ 5 относно равенството между 
половете е хоризонтална цел, 
насочена към постигане на равенство 
между половете и овластяване на 
жените във всички тези измерения. 
Целта на Програмата до 2030 г. е никой 
да не бъде изоставен, като Цел 5 от 
Програмата конкретно си поставя за 
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цел да премахне всички форми на 
дискриминация по отношение на 
всички жени и момичета. 
Изпълнението на Програмата до 2030 г. 
ще бъде тясно координирано с други 
съответни международни ангажименти 
на Съюза. При действията, 
предприемани съгласно настоящия 
регламент, следва да се обръща 
специално внимание на взаимовръзките 
между целите за устойчиво развитие и 
на интегрираните действия, които могат 
да създадат съпътстващи ползи и да 
изпълнят многостранните цели по 
последователен начин, без да се 
подкопава постигането на други цели.

__________________ __________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 
(A/RES/69/313).

58 „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 
(A/RES/69/313).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 



AD\1170344BG.docx 9/81 PE628.565v04-00

BG

подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите 
на Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на мира, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
сигурност, борбата с основните 
причини за незаконната миграция и 
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
подпомагането на търговската 
политика, икономическата 
дипломация и икономическото 
сътрудничество, насърчаването на 
цифровите решения и технологии, 
както и засилването на 
международното измерение на 
политиките на Съюза. При 
отстояването на своите интереси 
Съюзът следва да спазва и насърчава 
принципите на зачитане на високите 
социални и екологични стандарти и на 
зачитане на правовата държава, 
международното право и правата на 
човека.

подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят ценностите на Съюза във 
всичките им аспекти и по този начин 
да допринасят за изкореняването на 
бедността, борбата с неравенството 
във всичките му форми, по-специално 
неравенството между половете,
запазването на мира, предотвратяването 
на конфликти чрез приобщаване на 
различни експерти и заинтересовани 
лица в преговори за изграждане на 
мир, включително жените и 
гражданското общество, засилването 
на международната сигурност и 
безопасност, борбата с основните 
причини за миграцията и разселването
и подпомагането на населението, 
държавите и регионите, изправени пред 
засилен миграционен натиск и
природни или предизвикани от човека 
бедствия, подпомагането на 
справедлива търговска политика в 
съответствие с правата на човека и 
равенството между половете, 
икономическата дипломация и 
икономическото сътрудничество, 
насърчаването на цифровите решения и 
технологии, както и засилването на 
международното измерение на 
политиките на Съюза и насърчаването 
на справедливи и приобщаващи 
общества. При отстояването на своите 
интереси Съюзът следва да спазва и 
насърчава принципите на зачитане на 
високите социални и екологични 
стандарти и на зачитане на правовата 
държава, международното право и 
правата на човека.

__________________ __________________

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, 
юни 2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, 
юни 2016 г.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Съюзът следва да признае 
ключовата роля на жените като 
миротворци. Прилагането на 
настоящия регламент следва също да 
включва Резолюция 1325 на Съвета за 
сигурност на ООН относно жените, 
мира и сигурността, като се признава 
нейната основна цел за защита на 
жените и значително увеличаване на 
тяхното участие в политическите 
процеси и процесите на вземане на 
решения, където те все още са 
недостатъчно представени. 
Ефективното участие на жените в 
процесите на вземане на решения на 
всички равнища е от решаващо 
значение с оглед на разработването 
на чувствителни към аспектите на 
пола отговори за преодоляване на 
подмолните неравенства.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.61, следва да се признае, че 
е необходимо да се премине от 
реагиране и ограничаване на кризите 
към по-структуриран и по-дългосрочен 
подход, който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 

(11) В съответствие с Глобалната 
стратегия и с Рамката от Сендай 
относно намаляване на риска от 
бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 
март 2015 г.[1], следва да се признае, че 
е необходимо да се премине от 
реагиране и ограничаване на кризите 
към по-структуриран и по-дългосрочен 
подход, който действа по-ефективно по 
отношение на ситуации на 
нестабилност, природни и причинени от 
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човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез действия за бързо 
реагиране.

човека бедствия и продължителни 
кризи. Изискват се по-силно насочване 
на вниманието и колективни подходи по 
отношение на ограничаването и 
предотвратяването на рисковете, 
смекчаването на техните последици и 
подготвеността за рискове; необходими 
са и по-нататъшни усилия за засилване 
на бързината на реакцията и трайността 
на възстановяването, основана на 
правата на човека. Поради това 
настоящият регламент следва да 
допринесе за укрепването на 
устойчивостта и за обвързването на 
хуманитарната помощ и мерките в полза 
на развитието чрез програми, които са 
чувствителни към географското 
положение и аспектите на пола, и
действия за бързо реагиране.

__________________ __________________

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г. 
(A/RES/69/283).

61 „Рамка от Сендай относно намаляване 
на риска от бедствия“, приета на 18 март 
2015 г. и одобрена от Общото събрание 
на ООН на 3 юни 2015 г. 
(A/RES/69/283).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20 % от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20 % от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
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да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на 
жените.

да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, като 
особено внимание се обърне на 
основните социални услуги и по-
конкретно – на здравеопазването и на 
образованието.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В съответствие със 
съществуващите ангажименти във 
втория план за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете, поне 85% от програмите, 
финансирани от официалната помощ 
за развитие (ОПР), следва да 
включват равенството между 
половете като значима цел и следва 
да бъде създадена тематична 
програма относно измерението на 
социалния пол. Тези ангажименти ще 
бъдат отразени чрез конкретни цели 
в рамките на всички стълбове на 
инструмента и като се вземе предвид 
равенството между половете и 
овластяването на жените и 
момичетата като хоризонтален 
въпрос. Децата и младежите, по-
специално момичетата и младите 
жени, са основни двигатели на 
промяната и допринасят за 
осъществяването на Програмата до 
2030 г., както се признава в 
Европейския консенсус за развитие и 
член 3 от Договора за Европейския 
съюз. Външната дейност на Съюза 
съгласно настоящия регламент ще 
обърне специално внимание на 
нуждите и овластяването на 
жените и момичетата и ще 
допринесе за реализирането на 
техния потенциал като ключови 
двигатели на промяната чрез 
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инвестиции в човешкото развитие и 
социалното приобщаване.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Когато е възможно и
целесъобразно, резултатите от 
външната дейност на Съюза следва да се 
наблюдават и оценяват въз основа на 
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави и 
измерими показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и за предпочитане 
изготвени въз основа на рамката за 
резултатите на държавата партньор.

(14) Резултатите от външната 
дейност на Съюза следва да се 
наблюдават и оценяват въз основа на 
предварително определени, прозрачни, 
специфични за отделните държави, 
специфични за пола и измерими 
показатели, адаптирани към 
специфичните особености и целите на 
инструмента и за предпочитане 
изготвени въз основа на рамката за 
резултатите на държавата партньор.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект — съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект 
— сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект — съседните на 
Европа държави, Африка и най-слабо 
развитите държави и други страни, 
които са уязвими и са в най-голяма 
нужда, така в тематичен аспект —
постигане на целите за устойчиво 
развитие, сигурност и безопасност за 
хората, включително в миграцията, 
борба с изменението на климата и 
принос за реализирането на правата
на човека, включително на 
равенството между половете във 
всички държави – партньори на ЕС.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Настоящият регламент следва 
да реагира на възхода на враждебното 
отношение към правата на жените и 
равенството между половете в 
световен мащаб; Той следва да 
съдейства за осигуряването на 
достатъчен оперативен капацитет 
на организациите, които развиват 
дейност в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права 
(достъп до качествена и достъпна 
информация, образование и услуги), 
както и на борбата с насилието, 
основано на пола, включително, но не 
само, борба срещу вредните 
традиционни практики като 
гениталното осакатяване на жени, 
така наречените „престъпления на 
честта“, изнасилването и 
сексуалното насилие, домашното 
насилие, браковете на деца и 
одобрената от държавата 
дискриминация.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 
2015 г.[1], е насочена към 
стабилизирането на съседните държави 
и към укрепването на устойчивостта, 
особено чрез засилване на 
икономическото развитие, като основни 
политически приоритети на Съюза. За 
да постигне своята цел, преразгледаната 
европейска политика за съседство е 
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приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; сигурността;
миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното 
разселване на населението. 
Диференцирането и по-голямата 
взаимна ангажираност са основните 
елементи на европейската политика за 
съседство, която отчита различните 
степени на ангажираност и отразява 
интересите на всяка държава по 
отношение на естеството и акцента на 
партньорството ѝ със Съюза.

съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; сигурността
и безопасността, миграцията и 
мобилността, включително справянето с 
първопричините за миграцията и
разселването и преодоляване на 
несъразмерното въздействие, което 
те оказват върху жените и 
момичетата. Диференцирането и по-
голямата взаимна ангажираност са 
основните елементи на европейската 
политика за съседство, която отчита 
различните степени на ангажираност и 
отразява интересите на всяка държава 
по отношение на естеството и акцента 
на партньорството ѝ със Съюза. 
Настоящият регламент следва да 
спомогне за изпълнението на целите 
за устойчиво развитие в държавите 
извън Съюза и да осигури 
съгласуваност на политиките за 
устойчиво развитие във всички свои 
цели.

__________________ __________________

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 

(21) Съюзът следва да се стреми към 
най-ефективното използване на 
наличните ресурси с оглед 
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оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и наскоро предложения 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира67, който се финансира със средства 
извън бюджета на ЕС, както и 
посредством създаване на синергии с 
други политики и програми на Съюза. 
Това включва съгласуваност и взаимно 
допълване с макрофинансовата помощ, 
когато това е приложимо. За да се 
увеличи максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 
приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

оптимизиране на въздействието на 
външната си дейност. Това следва да се 
постигне чрез съгласуваност и взаимно 
допълване между инструментите на 
Съюза за външно финансиране, и по 
специално Инструмента за 
предприсъединителна помощ III63, 
Инструмента за хуманитарна помощ64, 
Решението за отвъдморските страни и 
територии65, Европейския инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност за допълване на 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом66, 
общата външна политика и политика на 
сигурност и безопасност и наскоро 
предложения Европейски механизъм за 
подкрепа на мира67, който се финансира 
със средства извън бюджета на ЕС, 
както и посредством създаване на 
синергии с други политики и програми 
на Съюза. Това включва съгласуваност 
и взаимно допълване с 
макрофинансовата помощ, когато това е 
приложимо. За да се увеличи 
максимално въздействието на 
комбинираните интервенции за 
постигане на обща цел, настоящият 
регламент следва да даде възможност за 
комбиниране на финансови средства с 
други програми на Съюза, доколкото 
приносът в съответните случаи не 
покрива едни и същи разходи.

__________________ __________________

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмента 
за предприсъединителна помощ (ИПП 
ІІI)

63 COM (2018) 465 final, Предложение за 
Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на Инструмента 
за предприсъединителна помощ (ИПП 
ІІI)

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163, 
2.7.1996 г., стр. 1).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 г. относно 
хуманитарната помощ (OВ L 163, 
2.7.1996 г., стр. 1).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 

65 COM(2018) 461 final, Предложение за 
Решение на Съвета относно 
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асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително относно отношенията 
между Европейския съюз, от една 
страна, и Гренландия и Кралство Дания, 
от друга страна („Решение за 
отвъдморско асоцииране“).

асоциирането на отвъдморските страни 
и територии към Европейския съюз, 
включително относно отношенията 
между Европейския съюз, от една 
страна, и Гренландия и Кралство Дания, 
от друга страна („Решение за 
отвъдморско асоцииране“).

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
Регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

66 COM(2018) 462 final, Предложение за 
Регламент на Съвета за създаване на 
Европейски инструмент за 
сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за 
съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество въз 
основа на Договора за Евратом.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност до Съвета за 
решение на Съвета за създаване на 
Европейски механизъм за подкрепа на 
мира.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Основният подход за дейностите, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, следва да се основава на 
географски програми, за да се увеличи 
максимално въздействието на помощта 
от Съюза и да се създаде по-тясна 
връзка на действията на Съюза с 
държавите партньори и техните народи . 
Този общ подход следва да бъде 
допълнен от тематични програми и 
действия за бързо реагиране, когато това 
е уместно.

(23) Основният подход за дейностите, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, следва да се основава на 
географски програми, за да се увеличи 
максимално въздействието на помощта 
от Съюза и да се създаде по-тясна 
връзка на действията на Съюза с 
държавите партньори и техните народи . 
Този общ подход следва да бъде 
допълнен от тематични програми и 
действия за бързо реагиране, когато това 
е уместно, като се използва 
чувствителен към пола подход.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените, следва да бъдат вземани 
предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент, помощта на 
Съюза в рамките на тематичните 
програми за правата на човека и 
демокрацията и за организациите на 
гражданското общество следва да има 
специфична допълваща и 
допълнителна роля поради своето 
глобално естество и независимостта на 
действието си от съгласието на 
правителствата и публичните органи на 
съответните трети държави.

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и правата и 
овластяването на жените и 
момичетата, следва да бъдат вземани 
предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент, помощта на 
Съюза в рамките на тематичните 
програми за правата на човека и 
демокрацията и за организациите на 
гражданското общество следва да има 
специфична и допълваща роля поради 
своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации.

(26) Организациите на гражданското 
общество следва да се разглеждат като 
широк кръг от участници с различни 
роли и задачи, който включва всички 
недържавни структури с нестопанска 
цел, които са надпартийни и отхвърлят 
насилието и посредством които хората 
се организират за постигането на общи 
цели и идеали, било то политически, 
културни, социални или икономически. 
Те действат на местно, национално, 
регионално и международно равнище и 
включват градски и селски, формални и 
неформални организации. При 
решаването на въпроси, свързани с 
пола, тяхната работа следва да 
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съответства на принципите, 
заложени в Конвенцията на ООН за 
премахване на дискриминацията по 
отношение на жените (CEDAW) и, 
когато е приложимо, на Конвенцията 
на Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени и 
домашното насилие („Конвенцията 
от Истанбул“).

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) В съответствие с Консенсуса 
за развитие настоящият регламент 
ще задълбочи партньорствата с 
организациите на гражданското 
общество (ОГО), ангажирани в полза 
на устойчивото развитие, като 
насърчава създаването на работно 
пространство и предоставя среда, 
която им позволява да изпълняват 
многостранни роли като двигатели 
на правата на човека, включително 
правата на жените и момичетата, 
на демокрацията, принципите на 
правовата държава, социалната 
справедливост, защитници на 
носителите на права, независими 
застъпници, наблюдаващи и търсещи 
отговорност от органите, 
изпълнители и двигатели на 
промяната, включително чрез 
образование за развитие и повишаване 
на осведомеността. Настоящият 
регламент ще насърчава 
независимото пространство за 
гражданското общество, ще 
увеличава подкрепата за 
изграждането на капацитета на 
ОГО, така че да се укрепи тяхното 
участие и влияние в процеса на 
развитие и да се предостави принос за 
напредък в политическо, социално, 
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екологично и икономическо 
отношение.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията, в допълнение към 
миграционната политика на Съюза. За 
да допринесе за постигането на тази цел 
— и без да се засяга отчитането на 
непредвидени обстоятелства — се 
очаква, че 10 % от общия финансов 
пакет ще бъдат заделени за 
противодействие на първопричините за 
незаконната миграция и 
принудителното разселване и за 
подпомагане на управлението и 
регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент.

(30) Настоящият регламент следва да 
даде възможност на Съюза да отговори 
на предизвикателствата, потребностите 
и възможностите, свързани с 
миграцията, в допълнение към 
миграционната политика на 
Европейския съюз, включително 
приоритетите, посочени във фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ) . За да допринесе за 
постигането на тази цел — и без да се 
засяга отчитането на непредвидени 
обстоятелства — се очаква, че 10% от 
общия финансов пакет ще бъдат 
заделени за противодействие на 
първопричините за миграцията и 
разселването и за подпомагане на 
нуждите на разселените лица и 
приемащите общности, като се 
използва чувствителен към пола 
подход. Освен това, управлението и 
регулирането на миграцията, 
включително за защита на правата на 
бежанците и мигрантите в рамките на 
целите на настоящия регламент
посредством улесняване на 
безопасната и законната миграция, 
което допринася за увеличаване на 
ползите от миграцията.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 32



AD\1170344BG.docx 21/81 PE628.565v04-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на способността им
за постигане 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 използването 
на еднократни суми, единни ставки и 
единични разходи, както и 
финансиране, което не е свързано с 
разходи, както е посочено в член 125, 
параграф 1 от Финансовия регламент.

(32) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на нуждите и 
предпочитанията, специфичния 
контекст и свързаните с пола 
въпроси, характеризиращи 
партньора, както и въз основа на 
способността на видовете 
финансиране и методите за 
изпълнение за постигане 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 
използването на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, насърчаването на мирни, 
справедливи и приобщаващи 
общества, устойчивия и приобщаващ 
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възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

напредък, създаването на достойни 
работни места и икономически 
възможности, по-специално за най-
уязвимите лица, каквито са жените, 
момичетата и ЛГБТИ лицата, 
жертвите на конфликти и хората с 
увреждания, като подкрепя социално-
икономическите сектори, микро-, 
малките и средните предприятия и 
кооперациите, по-специално 
притежаваните от жени, както и
чрез преодоляването на свързаните с 
изменението на климата процеси, на 
влошаването на околната среда и на 
конкретните социално-икономически 
първопричини за миграцията и 
разселването, които засягат 
непропорционално жените и 
момичетата, в съответствие с 
приложимите индикативни документи 
за програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 
максимално увеличаване на 
допълняемостта на финансирането, до 
преодоляването на неефективността на 
пазара и на неоптималните 
инвестиционни ситуации, до 
осигуряването на иновативни продукти 
и до привличането на финансови 
средства от частния сектор. Участието 
на частния сектор в сътрудничеството 
на Съюза с държавите партньори 
посредством ЕФУР+ следва да доведе 
до измеримо допълнително въздействие 
върху развитието без нарушения на 

(35) ЕФУР+ следва да доведе до 
максимално увеличаване на 
допълняемостта на финансирането, до 
преодоляването на неефективността на 
пазара и на неоптималните 
инвестиционни ситуации, до 
осигуряването на иновативни продукти 
и до привличането на финансови 
средства от частния сектор, като се 
обърне особено внимание на 
устойчивото развитие на местно 
равнище, което може да подкрепи 
овластяването на жените и да 
насърчи самоопределянето. Участието 
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пазара и следва да бъде икономически 
целесъобразно, основано на взаимна 
отчетност и споделяне на риска и 
разходите. ЕФУР+ следва да 
функционира като инструмент за 
„обслужване на едно гише“ за 
получаване на предложения за 
финансиране от финансови институции 
и от публични или частни инвеститори 
и за предоставяне на широк спектър от 
форми на финансова подкрепа за 
допустими инвестиции.

на частния сектор в сътрудничеството 
на Съюза с държавите партньори 
посредством ЕФУР+ следва да доведе 
до измеримо допълнително въздействие 
върху развитието без нарушения на 
пазара и следва да бъде икономически 
целесъобразно, основано на взаимна 
отчетност и споделяне на риска и 
разходите. ЕФУР+ следва да 
функционира като инструмент за 
„обслужване на едно гише“ за 
получаване на предложения за 
финансиране от финансови институции 
и от публични или частни инвеститори 
и за предоставяне на широк спектър от 
форми на финансова подкрепа за 
допустими инвестиции.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Следва да се създаде Гаранция за 
външна дейност, която да се основава на 
съществуващата гаранция от ЕФУР и на 
Гаранционния фонд за външни 
дейности. Гаранцията за външна 
дейност следва да подкрепя операциите 
по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 
гаранции, макрофинансовата помощ и 
заемите за трети държави въз основа на 
Решение 77/270/Евратом на Съвета71. 
Тези операции следва да бъдат 
подкрепяни от бюджетни кредити 
съгласно настоящия регламент, както и 
от такива съгласно Регламент (ЕС) 
№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 
№.../... (Европейски инструмент в 
областта на ядрената безопасност), 
които следва също така да покрият 
обезпечаването и задълженията, 
произтичащи от заеми за 
макрофинансова помощ и заеми за
трети държави, посочени съответно в 
член 10, параграф 2 от Регламента за 

(36) Следва да се създаде Гаранция за 
външна дейност, която да се основава на 
съществуващата гаранция от ЕФУР и на 
Гаранционния фонд за външни 
дейности. Гаранцията за външна 
дейност следва да подкрепя операциите 
по ЕФУР+, обхванати от бюджетни 
гаранции, макрофинансовата помощ и 
заемите за трети държави въз основа на 
Решение 77/270/Евратом на Съвета71. 
Тези операции следва да бъдат 
подкрепяни от бюджетни кредити 
съгласно настоящия регламент, както и 
от такива съгласно Регламент (ЕС) 
№.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) 
№.../... (Европейски инструмент в 
областта на ядрената безопасност), 
които следва също така да покрият 
обезпечаването и задълженията, 
произтичащи от заеми за 
макрофинансова помощ и заеми за 
трети държави, посочени съответно в 
член 10, параграф 2 от Регламента за 
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Европейски инструмент в областта на 
ядрената безопасност. Когато се 
финансират операции по ЕФУР+, следва 
да се отдава приоритет на тези, които 
имат силно въздействие върху 
създаването на работни места и при 
които съотношението между разходи и 
ползи повишава устойчивостта на 
инвестициите. Операциите, 
подпомагани с Гаранцията за външна 
дейност, следва да бъдат придружени от 
задълбочена предварителна оценка на 
екологичните, финансовите и
социалните аспекти, когато това е 
целесъобразно и в съответствие с 
изискванията за по-добро регулиране. 
Гаранцията за външна дейност не следва 
да се използва за предоставяне на 
основни обществени услуги, които 
остават отговорност на правителствата.

Европейски инструмент в областта на 
ядрената безопасност. Когато се 
финансират операции по ЕФУР+, следва 
да се отдава приоритет на тези, които 
имат силно въздействие върху 
създаването на достойни работни 
места, с особен акцент върху 
работните места за уязвими групи, 
включително жени, ЛГБТИ лица и 
хора с увреждания. Когато се 
финансират операции по ЕФУР+, 
следва да се отдава приоритет на 
тези, които имат силно въздействие 
върху създаването на работни места и 
при които съотношението между 
разходи и ползи повишава 
устойчивостта на инвестициите, и 
които осигуряват най-високи 
гаранции по отношение на 
устойчивостта, дългосрочното и 
съобразено с пола въздействие за 
развитието. Операциите, подпомагани 
с Гаранцията за външна дейност, следва 
да бъдат придружени от задълбочена 
предварителна и последваща оценка на 
екологичните, финансовите и 
социалните аспекти, включително 
особеното въздействие върху жените 
и въздействието върху засегнатите и 
изолираните общности, както и
установяването на ефективни начини 
за преодоляването им в съответствие с 
изискванията за по-добро регулиране. 
Гаранцията за външна дейност не следва 
да се използва за предоставяне на 
основни обществени услуги, които 
остават отговорност на правителствата.

__________________ __________________

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 
29 март 1977 г. за упълномощаване на 
Комисията да отпуска заеми по Евратом 
с цел подпомагане финансирането на 
атомни електроцентрали (OВ L 88, 
6.4.1977 г., стр. 9).

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 
29 март 1977 г. за упълномощаване на 
Комисията да отпуска заеми по Евратом 
с цел подпомагане финансирането на 
атомни електроцентрали (OВ L 88, 
6.4.1977 г., стр. 9).
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността и 
стабилността, изменението на климата и 
околната среда, океаните, 
миграционната криза и нейните 
първопричини. Постигането на баланс 
между принципа на предвидимост и 
необходимостта от бързо реагиране на 
новите потребности следователно 
предполага адаптиране на финансовото 
изпълнение на програмите. За да се 
увеличи способността на ЕС да реагира 
на непредвидени нужди, въз основа на 
успешния опит на Европейския фонд за 
развитие (ЕФР) следва да се предвиди 
неразпределена сума като резерв за 
нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети. Тя следва да бъде 
мобилизирана в съответствие с 
процедурите, установени в настоящия 
регламент.

(39) Външните дейности често се 
изпълняват в изключително нестабилна 
среда, която изисква непрекъснато и 
бързо адаптиране към развиващите се 
потребности на партньорите на Съюза и 
към глобалните предизвикателства пред 
правата на човека, демокрацията и 
доброто управление, сигурността, 
безопасността и стабилността, 
изменението на климата и околната 
среда, океаните, миграционната криза и 
нейните първопричини, които засягат 
непропорционално жените и 
момичетата, и излагат уязвимите 
лица, включително ЛГБТИ лицата на 
по-висок риск от увреждане. 
Постигането на баланс между принципа 
на предвидимост и необходимостта от 
бързо реагиране на новите потребности 
следователно предполага адаптиране на 
финансовото изпълнение на програмите. 
За да се увеличи способността на ЕС да 
реагира на непредвидени нужди, въз
основа на успешния опит на 
Европейския фонд за развитие (ЕФР) 
следва да се предвиди неразпределена 
сума като резерв за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети. Тя 
следва да бъде мобилизирана в 
съответствие с процедурите, установени 
в настоящия регламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 

(47) Съгласно точки 22 и 23 от 
Междуинституционалното 
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споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 
необходимо да се оцени настоящата 
програма на базата на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
наблюдение, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно, тези изисквания могат
да включват измерими показатели като 
база за оценка на въздействието на 
програмата на място. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално, 
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.78 е 
необходимо да се оцени настоящата 
програма на базата на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
наблюдение, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Когато 
е целесъобразно тези изисквания следва
да включват измерими показатели, като 
например разбити по полов признак 
данни, като основа за оценка на 
въздействието на програмата на място. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално, 
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________

78 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2116 г., стр. 1–14.

78 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
ОВ L 123, 12.5.2116 г., стр. 1–14.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на настоящия 
регламент е да се утвърждават и 
насърчават ценностите и интересите на 
Съюза в световен мащаб, за да се 
преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

1. Общата цел на настоящия 
регламент е да се утвърждават и 
насърчават ценностите и интересите на 
Съюза в световен мащаб, за да се 
преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз, като се зачита 
политическата рамка за 
сътрудничество за развитие на ЕС, 
както е определено в член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Европейския 
консенсус за развитие, Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие, втория 
план за действие на ЕС относно 
равенството между половете и 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони в съседството на 
Съюза, в Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн;

a) да се подкрепят и насърчават 
диалогът и сътрудничеството с трети 
държави и региони в съседството на 
Съюза, в Субсахарска Африка, в Азия и 
Тихоокеанския басейн, както и в 
Северна и Южна Америка и Карибския 
басейн с цел постигането на 
устойчиво развитие, изкореняването 
на бедността и борбата с всички 
форми на неравенство, включително 
неравенството между половете;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се 
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

б) на световно равнище — да се
укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава,
правата на човека и равенството 
между половете, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, включително женските 
организации, да се изгражда мирът, да 
се предотвратяват конфликти и да 
се насърчават справедливи и 
приобщаващи общества, да се 
укрепват стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително 
миграцията, мобилността и 
изменението на климата;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-малко 92 % от разходите 
съгласно настоящия регламент 
отговарят на критериите за официална 
помощ за развитие, установени от 
Комитета за подпомагане на развитието 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

3. Настоящият регламент 
допринася за постигането на общите 
цели на Съюза във времевите рамките 
на Програмата до 2030 г., като се има 
специфичният хоризонтален 
характер на цел 5. Най-малко 92% от 
разходите съгласно настоящия 
регламент отговарят на критериите за 
официална помощ за развитие, 
установени понастоящем от Комитета 
за подпомагане на развитието на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В съответствие с Консенсуса 
на ЕС за развитие най-малко 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, по всички програми, 
географски и тематични, ежегодно и 
през целия период на действията, 
следва да бъде отделена за социално 
приобщаване и човешко развитие, за 
да се подкрепи и засили 
предоставянето на основни социални 
услуги, като здравеопазване, хранене, 
образование и социална закрила, 
особено за най-маргинализираните 
лица, включително жените и децата.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В съответствие със 
съществуващите ангажименти във 
втория план за действие на ЕС 
относно равенството между 
половете, поне 85% от официалната 
помощ за развитие (ОПР), 
финансирана съгласно настоящия 
регламент, следва да има като 
значима цел равенството между 
половете и правата и овластяването 
на жените и момичетата, във всички 
програми, географски и тематични, 
ежегодно и през цялото времетраене 
на действията.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Равенство между половете и 
овластяване на жените и 
момичетата

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стабилност и мир; в) а) изграждане на мира, 
предотвратяване на конфликти и 
стабилност;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 7 000 милиона евро за тематични 
програми:

б) 9 700 милиона евро за тематични 
програми:

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Равенство между половете и 
овластяване на жените и 
момичетата 1 700 милиона евро

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Стабилност и мир: 1 000 
милиона евро,

– Изграждане на мира, 
предотвратяване на конфликти и 
стабилност: 1 000 милиона евро,

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резервът за нововъзникващи 
предизвикателства и приоритети в 
размер на 10 200 милиона евро 
увеличава сумите, посочени в параграф 
2, в съответствие с член 15.

3. Пакетът за нововъзникващи 
предизвикателства и нужди в размер на 
7500 милиона евро увеличава сумите, 
посочени в параграф 2, в съответствие с 
член 15.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 
които се установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съответните резолюции на Европейския 
парламент, съобщенията на Комисията 
или съвместните съобщения на 
Комисията и на върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 

Споразуменията за асоцииране, 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество, многостранните 
споразумения и други споразумения, с 
които се установява правно обвързващо 
отношение с държавите партньори, 
както и заключенията на Европейския 
съвет и заключенията на Съвета, 
декларациите от срещи на върха или 
заключенията от срещи на високо 
равнище с държавите партньори, 
съответните резолюции на Европейския 
парламент, съобщенията на Комисията 
или съвместните съобщения на 
Комисията и на върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
представляват цялостната рамка на 
политиката за прилагането на 
настоящия регламент. Това 
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настоящия регламент. допълнително включва, наред с 
другото, Глобалната стратегия на 
ЕС, интегрирания подход на ЕС към 
външните конфликти и кризи, 
Европейския консенсус за развитие, 
плана за действие на ЕС относно 
равенството между половете, 
прилагането от страна на ЕС на 
Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за 
сигурност на ООН относно жените, 
мира и сигурността.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, да се подпомагат притежателите 
на права при отстояването на правата 
им, като при това се обръща особено 
внимание на по-бедните и по-
уязвимите групи, както и за да се 
подпомогнат държавите партньори при 
изпълнението на техните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека. Настоящият регламент 
насърчава равенството между 
половете и овластяването на 
жените.

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, включително правата на 
жените и равенството между 
половете, да се подпомагат 
притежателите на права при 
отстояването на правата им, като при 
това се обръща особено внимание на 
маргинализираните групи, 
включително децата и младежите, 
хората в напреднала възраст, хората 
с увреждания, малцинствата, 
коренното население и ЛГБТИ 
лицата, както и за да се подпомогнат 
държавите партньори при изпълнението 
на техните международни задължения 
по отношение на правата на човека.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Настоящият регламент 
насърчава равенството между 
половете и овластяването на жените 
като по-конкретно предоставя 
средства за подобряване на 
равенството между половете в 
трети държави, а като цяло 
гарантира, че измерението на 
социалния пол е включено в 
разработването, изпълнението и 
оценката на всички проекти. 
Правата на жените, насърчаването 
на равенството между половете и 
справедливостта в областта на 
климата биват интегрирани чрез 
програми за национални и регионални 
стратегии.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият регламент 
насърчава цялостното и ефективно 
изпълнение на Пекинската 
платформа за действие и Програмата 
за действие на Международната 
конференция за населението и 
развитието (МКНР) и резултатите 
от конференциите им за 
преразглеждане и е ангажиран по 
отношение на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права. Той 
ще насърчава, защитава и изпълнява 
правото на всяко лице да има пълен 
контрол върху и да решава свободно и
отговорно въпросите, свързани със 
сексуалността си и сексуалното и 
репродуктивното си здраве, без 
дискриминация, принуда и насилие. 
Настоящият регламент ще обърне 
особено внимание на необходимостта 
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от всеобщ достъп до качествена и 
достъпна изчерпателна информация 
и образование във връзка със 
сексуалното и репродуктивното 
здраве, включително до 
широкообхватно сексуално 
образование, и до здравни услуги.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Настоящият регламент 
насърчава овластяването на децата и 
младежите, и по-специално на 
момичетата и младите жени, като 
същевременно допринася за 
реализирането на техния потенциал 
като ключови фактори за промяна.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът насърчава многостранен и 
основан на правила подход към 
световните блага и предизвикателства и 
си сътрудничи с държавите членки, 
държавите партньори, международните 
организации и други донори в тази 
връзка.

Съюзът насърчава многостранен и 
основан на правила подход към 
световните публични блага и 
предизвикателства и си сътрудничи с 
държавите членки, държавите 
партньори, международните 
организации и други донори в тази 
връзка.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При отношенията с държавите 
партньори се вземат предвид 
резултатите на тези държави при 
изпълнението на ангажименти, 
международни споразумения и 
договорености със Съюза.

При отношенията с държавите 
партньори се вземат предвид 
резултатите на тези държави при 
изпълнението на ангажименти, по-
специално Парижкото споразумение, 
международни споразумения и 
договорености със Съюза.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничеството между Съюза и 
държавите членки, от една страна, и 
държавите партньори, от друга страна, 
насърчава и се основава на принципите 
за ефективност на развитието, когато е 
приложимо, а именно: ангажираност на 
държавите партньори с приоритетите за
развитие, акцент върху резултатите, 
приобщаващи партньорства за развитие, 
прозрачност и взаимна отчетност. 
Съюзът насърчава ефективното и 
ефикасното мобилизиране и използване 
на ресурсите.

Сътрудничеството между Съюза и 
държавите членки, от една страна, и
държавите партньори, от друга страна, 
насърчава и се основава на принципите 
за ефективност на развитието, а именно: 
ангажираност на държавите партньори с 
приоритетите за развитие, акцент върху 
резултатите, приобщаващи 
партньорства за развитие, прозрачност и 
взаимна отчетност, и равенство между 
половете. Съюзът насърчава 
ефективното и ефикасното 
мобилизиране и използване на 
ресурсите.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с принципа на 
приобщаващо партньорство, когато е 
целесъобразно, Комисията гарантира, че 
със съответните заинтересовани страни 
от държавите партньори, включително 
организациите на гражданското 
общество и местните органи, се 

В съответствие с принципа на 
приобщаващо партньорство, Комисията 
гарантира, че със съответните 
заинтересовани страни от държавите 
партньори, включително организациите 
на гражданското общество, женските 
организации и местните органи, се 
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провеждат надлежни консултации и че 
им се предоставя навременен достъп до 
съответната информация, която им 
позволява да играят полезна роля по 
време на разработването и изпълнението 
на програмите и по време на свързаните 
с тях процеси на мониторинг .

провеждат надлежни консултации и че 
им се предоставя навременен достъп до 
съответната информация, която им 
позволява да играят полезна роля по 
време на разработването и изпълнението 
на програмите и по време на свързаните 
с тях процеси на мониторинг .

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Програмите и действията 
съгласно настоящия регламент 
включват темите за изменението на 
климата, опазването на околната среда и 
равенството между половете и 
установяват взаимовръзки между целите 
за устойчиво развитие, за да насърчават 
интегрирани действия, които могат да 
създадат съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
последователен начин. Тези програми и 
действия се основават на анализ на 
рисковете и уязвимостите, включват 
подход на устойчивост и отчитат 
контекста на конфликти. Те се 
ръководят от принципа никой да не 
бъде изоставен.

6. Програмите и действията 
съгласно настоящия регламент 
включват темите за 
предотвратяването на конфликти и 
изграждането на мира, както и 
чувствителността към конфликти, 
изменението на климата, опазването на 
околната среда и равенството между 
половете и овластяването на жените, 
като също така установяват 
взаимовръзки между целите за 
устойчиво развитие, за да насърчават 
интегрирани действия, които могат да 
създадат съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
последователен начин. Тези програми и 
действия се основават на анализ на 
рисковете и уязвимостите, включват 
подход на устойчивост и отчитат 
контекста на конфликти. Те се 
ръководят от принципите никой да не 
бъде изоставен и да не бъдат нанасяни 
вреди.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изграждане на капацитет на военните Изграждане на капацитет на дейците за 
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участници в подкрепа на развитието и 
сигурността за развитие

мир в подкрепа на развитието и 
сигурността и безопасността за 
развитие

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се допринесе за 
устойчивото развитие, което изисква 
изграждането на стабилни, мирни и 
приобщаващи общества, помощта на 
Съюза съгласно настоящия регламент 
може да се използва в контекста на по-
широкообхватна реформа в сектора за 
сигурност или за изграждане на 
капацитет на военните участници в 
държавите партньори при извънредните 
обстоятелства, посочени в параграф 4, с 
цел осигуряване на действия за развитие 
и гарантиране на сигурност за 
действията за развитие.

2. С цел да се допринесе за 
устойчивото развитие, което изисква 
изграждането на стабилни, мирни, 
зачитащи равенството между 
половете и приобщаващи общества, 
помощта на Съюза съгласно настоящия 
регламент може да се използва в 
контекста на по-широкообхватна 
реформа в сектора за сигурност и 
безопасност или за изграждане на 
капацитет на работещите за 
изграждането на мир в държавите 
партньори при извънредните 
обстоятелства, посочени в параграф 4, с 
цел осигуряване на действия за развитие 
и гарантиране на сигурност и 
безопасност за действията за развитие.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощта съгласно настоящия 
член може да обхваща по-специално 
предоставянето на програми за 
изграждане на капацитет в подкрепа на 
развитието и на сигурността за 
развитие, включително обучение, 
наставничество и консултации, както и 
осигуряване на оборудване, 
подобряване на инфраструктурата и 
услуги, пряко свързани с тази помощ.

3. Помощта съгласно настоящия 
член може да обхваща по-специално 
предоставянето на програми за 
изграждане на капацитет в подкрепа на 
развитието и на сигурността и 
безопасността за развитие, 
включително обучение, наставничество 
и консултации, както и осигуряване на 
оборудване, подобряване на 
инфраструктурата и услуги, пряко 



PE628.565v04-00 38/81 AD\1170344BG.docx

BG

свързани с тази помощ.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато изискванията не могат да 
бъдат изпълнени чрез прибягване до 
невоенни участници с оглед на 
подходящото постигане на целите на 
Съюза съгласно настоящия регламент и 
е налице заплаха за съществуването на 
функциониращи държавни институции 
или за защитата на правата на човека и 
основните свободи и държавните 
институции не могат да се справят с 
тази заплаха; както и

a) когато изискванията не могат да 
бъдат изпълнени чрез прибягване до 
невоенни участници с оглед на 
подходящото постигане на целите на 
Съюза съгласно настоящия регламент и 
е налице заплаха за съществуването на 
функциониращи държавни институции 
или за защитата на правата на човека, 
равенството между половете и 
основните свободи и държавните 
институции не могат да се справят с 
тази заплаха; както и

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Тя също така гарантира, че 
действията, насочени към 
реформиране на военните сили, 
допринасят за тяхната по-голяма 
прозрачност, отчетност и зачитане 
на правата на човека на всички жени, 
мъже, момичета и момчета, 
намиращи се под тяхна юрисдикция;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията установява 7. Комисията включва активно 
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подходящи процедури за оценка на 
риска, мониторинг и оценка за мерки 
съгласно настоящия член.

приобщаващо гражданско общество в 
целия политически процес, като 
гарантира пълното участие на 
жените и момичетата, включително 
в оценките на риска и анализите на 
конфликти; тя също така 
предприема строг и систематичен 
предварителен анализ на 
конфликтите, който изцяло включва 
анализ на равенството между 
половете, оценка на риска, мониторинг 
и оценка за мерки съгласно настоящия 
член. Оценките оценяват 
(потенциалното) въздействие на 
всяка мярка съгласно настоящия член 
в допълнение към непосредствените 
военни способности на държавите 
партньори, за да се гарантира, че те 
са чувствителни към конфликти и 
към аспектите на пола, които не 
нанасят вреда и допринасят активно 
за безопасността за хората и 
устойчивия мир. Процесите на 
мониторинг и оценка се основават в 
голяма степен на анализи и 
свидетелски показания от 
гражданското общество и различни 
жени и момичета, за да се оцени 
въздействието на всяка мярка върху 
конфликта и динамиката на пола във 
всеки съответен национален 
контекст.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сътрудничеството и 
интервенциите съгласно настоящия 
регламент, с изключение на действията 
за бързо реагиране, посочени в член 4, 
параграф 4, подлежат на програмиране.

1. Всички форми на 
сътрудничество и намеса съгласно 
настоящия регламент са 
чувствителни към конфликти и към 
аспектите на пола. Сътрудничеството 
и интервенциите съгласно настоящия 
регламент, с изключение на действията 
за бързо реагиране, посочени в член 4, 
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параграф 4, подлежат на програмиране

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Съюзът провежда консултации и 
с други донори и участници, 
включително с представители на 
гражданското общество и местни 
органи, когато това е приложимо;

в) Съюзът провежда консултации и 
с други донори и участници, 
включително с представители на 
гражданското общество и местни 
органи;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) тематичните програми „Права на 
човека и демокрация“ и „Гражданско 
общество“, посочени в член 4, параграф 
3, букви а) и б), предоставят помощ 
независимо от съгласието на 
правителствата и другите публични 
органи на съответните трети държави. 
Тези тематични програми подпомагат 
основно организациите на гражданското 
общество.

г) тематичните програми „Права на 
човека и демокрация“, „Равенство 
между половете и овластяване на 
жените и момичетата“ и 
„Гражданско общество“, посочени в 
член 4, параграф 3, букви а), аа) и б), 
предоставят помощ независимо от 
съгласието на правителствата и другите 
публични органи на съответните трети 
държави. Тези тематични програми 
подпомагат основно организациите на 
гражданското общество, включително 
тези, които защитават правата на 
жените.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при програмирането могат се 
предвиждат дейности за 

в) ангажиментите и 
резултатите на партньорите, 
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сътрудничество, финансирани от 
различни разпределени средства, 
посочени в член 6, параграф 2, и от 
други програми на Съюза съгласно 
съответните за тях основните 
актове.

установени въз основа на критерии 
като политическа реформа, 
равенство между половете, добро 
управление, права на човека и 
икономическо и социално развитие;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) потребностите на партньорите, 
установени въз основа на конкретни 
критерии, като се вземат предвид 
населението, бедността, неравенството, 
човешкото развитие, икономическата и 
екологичната уязвимост и 
устойчивостта на държавата и 
обществото;

a) потребностите на партньорите, 
установени въз основа на конкретни 
критерии, като се вземат предвид 
населението, бедността, неравенството, 
човешкото развитие, състоянието на 
правата на човека и основните 
свободи, включително равенството 
между половете, икономическата и 
екологичната уязвимост и 
устойчивостта на държавата и 
обществото;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ангажиментите и резултатите на 
партньорите, установени въз основа на 
критерии като политическа реформа и 
икономическо и социално развитие;

в) ангажиментите и резултатите на 
партньорите, установени въз основа на 
критерии като политическа реформа, 
равенство между половете, добро 
управление, права на човека и 
икономическо и социално развитие;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) потенциалното въздействие на 
финансирането на Съюза върху 
равенството между половете;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Документите за програмиране за 
географските програми се 
характеризират с насоченост към 
резултатите и в тях при необходимост 
се вземат под внимание договорените на 
международно равнище цели и 
показатели, по-специално тези, 
определени за целите за устойчиво 
развитие, както и рамките за 
резултатите на равнището на отделните 
държави, с цел оценяване и съобщаване 
на приноса на Съюза към резултатите, 
на равнището на крайните продукти, 
крайните резултати и въздействието.

5. Документите за програмиране за 
географските програми се 
характеризират с насоченост към 
резултатите и в тях се вземат под 
внимание договорените на 
международно равнище цели и 
показатели, по-специално тези, 
определени за целите за устойчиво 
развитие, както и рамките за 
резултатите на равнището на отделните 
държави, с цел оценяване и съобщаване 
на приноса на Съюза към резултатите, 
на равнището на крайните продукти, 
крайните резултати и въздействието.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на документите за 
програмиране за държави и региони, 
намиращи се в кризисни или 
следкризисни ситуации или в 
нестабилни или уязвими ситуации, 
надлежно се вземат предвид 
специалните потребности и 
обстоятелства в съответните 
държави или региони.

Изготвянето на документите за 
програмиране за държави и региони, 
намиращи се в кризисни или 
следкризисни ситуации се извършва въз 
основа на специфични за контекста 
анализи и подход, основан на правата 
на човека и на жените .
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да се отделя особено внимание 
на мерките за предотвратяване на 
конфликти, за изграждане на мира, за 
помиряване на народите след 
приключването на конфликтите и на 
мерките за възстановяване, на 
подготовката за бедствия, както и на 
ролята на жените и правата на 
децата в тези процеси.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В многогодишните индикативни 
програми се излагат приоритетните 
области, избрани за финансиране от 
Съюза, конкретните цели, очакваните 
резултати, ясните и специфични 
показатели за изпълнението и 
индикативните разпределения на 
финансови средства, както общо, така и 
по приоритетни области.

2. В многогодишните индикативни 
програми се излагат приоритетните 
области, избрани за финансиране от 
Съюза, конкретните цели, очакваните 
резултати, ясните и специфични 
показатели за изпълнението, с разбивки 
най-малкото по възраст и пол, както
и индикативните разпределения на 
финансови средства, както общо, така и 
по приоритетни области, включително 
пакети, разпределени за 
гражданското общество и оказването 
на подкрепа на женските 
организации.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съвместен документ между 
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Съюза и съответния партньор или 
съответните партньори, в който се 
представя оценка на въздействието 
върху пола.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В многогодишните индикативни 
програми за тематичните програми се 
посочват стратегията на Съюза, 
подбраните приоритети за финансиране 
от Съюза, конкретните цели, очакваните 
резултати, ясните и специфични 
показатели за ефективност, 
международната ситуация и дейностите 
на основните партньори за съответната 
тема.

В многогодишните индикативни 
програми за тематичните програми се 
посочват стратегията на Съюза, 
подбраните приоритети за финансиране 
от Съюза, конкретните цели, очакваните 
резултати, оценка на въздействието 
върху равенството между половете, 
ясните и специфични показатели за 
ефективност, с разбивки най-малкото 
по пол и възраст, международната 
ситуация и дейностите на основните 
партньори за съответната тема.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, като 
например при кризисни ситуации или 
непосредствени заплахи за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека или 
основните свободи, Комисията може да 
изменя многогодишните индикативни 
програми, посочени в членове 12 и 13 от 
настоящия регламент, с актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по спешност, предвидена в 
член 35, параграф 4.

5. При надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, като 
например при кризисни ситуации или 
непосредствени заплахи за 
демокрацията, мира, принципите на 
правовата държава, правата на човека 
или основните свободи, Комисията 
може да изменя многогодишните 
индикативни програми, посочени в 
членове 12 и 13 от настоящия 
регламент, с актове за изпълнение, 
приети в съответствие с процедурата по 
спешност, предвидена в член 35, 
параграф 4.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нейните потребности, като се 
използват показатели като население и
ниво на развитие;

a) нейните потребности, като се 
използват показатели като население,
ниво на развитие и показатели за 
равенството между половете;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) нейната ангажираност към 
изграждането на стабилна и устойчива
демокрация и отбелязания напредък в 
тази връзка;

в) нейната ангажираност към 
изграждането на стабилни и 
устойчиви мир и демокрация и 
отбелязания напредък в тази връзка;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 16 — параграф 2 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) въздействие върху равенството 
между половете;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Индикативно 10 % от 
финансовия пакет, посочен в член 4, 
параграф 2, буква а) за допълване на 

1. Индикативно 10 % от 
финансовия пакет, посочен в член 4, 
параграф 2, буква а) за допълване на 
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разпределените финансови средства за 
дадена държава, посочени в член 12, се 
разпределят на държавите партньори, 
посочени в приложение I, за да се 
приложи основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
демокрацията, правата на човека, 
принципите на правовата държава, 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията, икономическото
управление и реформите. Напредъкът на 
държавите партньори се оценява 
ежегодно.

разпределените финансови средства за 
дадена държава, посочени в член 12, се 
разпределят на държавите партньори, 
посочени в приложение I, за да се 
приложи основаният на качеството на 
изпълнението подход. Решението за 
основаното на качеството на 
изпълнението разпределение на 
средствата се взема въз основа на 
напредъка на държавите в областта на 
мира, демокрацията, правата на човека, 
равенството между половете, 
принципите на правовата държава, 
сътрудничеството по въпросите на 
миграцията и доброто управление и 
реформите. Напредъкът на държавите 
партньори се оценява ежегодно с 
участието на гражданското 
общество и по-специално на 
женските организации.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема годишни или 
многогодишни планове за действие или 
мерки. Мерките могат да бъдат под 
формата на индивидуални мерки, 
специални мерки, мерки за подпомагане 
или извънредни мерки за помощ. За 
всяко действие в плановете за действие 
и мерките се посочват преследваните 
цели, очакваните резултати и основните 
дейности, начините на изпълнение, 
бюджетът и евентуалните разходи, 
свързани с подкрепата.

1. Комисията приема годишни или 
многогодишни планове за действие или 
мерки. Мерките могат да бъдат под 
формата на индивидуални мерки, 
специални мерки, мерки за подпомагане 
или извънредни мерки за помощ. За 
всяко действие в плановете за действие 
и мерките се посочват преследваните 
цели, очакваните резултати и основните 
дейности, начините на изпълнение, 
бюджетът и евентуалните разходи, 
свързани с подкрепата. Те също така 
посочват по какъв начин всяко 
действие допринася за човешкото 
развитие, социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
правата и овластяването на жените 
и момичетата, както и изменението 
на климата и околната среда, както е 
посочено в член 3, параграф 3, 
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включително индикативно 
разпределените средства. Тяхното 
потенциално неблагоприятно 
въздействие върху тези цели също 
бива разглеждано, като плановете 
биват съответно коригирани.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проучвания, срещи, 
информиране, повишаване на 
осведомеността, обучение, подготовка и 
обмен на извлечени поуки и на най-
добри практики, дейности, свързани с 
публикуването, и всякакви други 
административни разходи или разходи 
за техническа помощ, необходими за 
програмиране и управление на 
действията, включително външни 
експерти, получаващи възнаграждение;

a) проучвания, срещи, 
информиране, повишаване на 
осведомеността, обучение, подготовка и 
обмен на извлечени поуки и на най-
добри практики, включително 
практики на жените, дейности, 
свързани с публикуването, и всякакви 
други административни разходи или 
разходи за техническа помощ, 
необходими за програмиране и 
управление на действията, включително 
външни експерти, получаващи 
възнаграждение;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме или удължи срока на 
действие на извънредните мерки за 
помощ в размер, ненадвишаващ 
20 милиона евро, Комисията информира 
Съвета относно тяхното естество и цели 
и относно предвидените финансови 
суми. Комисията информира Съвета 
преди да направи значителни и 
съществени промени във вече приетите 
извънредни мерки за помощ. Комисията 
взема предвид съответния подход 
относно политиката на Съвета при 

Преди да приеме или удължи срока на 
действие на извънредните мерки за 
помощ в размер, ненадвишаващ 
20 милиона евро, Комисията информира 
Съвета относно тяхното естество и цели 
и относно предвидените финансови 
суми. Комисията информира Съвета 
преди да направи значителни и 
съществени промени във вече приетите 
извънредни мерки за помощ. Комисията 
взема предвид съответния подход 
относно политиката на Съвета, 
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планирането и последващото 
изпълнение на тези мерки в интерес на 
съгласуваността на външната дейност 
на Съюза.

включително чувствителността 
спрямо измерението на социалния 
пол, при планирането и последващото 
изпълнение на тези мерки в интерес на 
съгласуваността на външната дейност 
на Съюза.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, като 
например кризи, включително природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
непосредствена заплаха за 
демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека или 
основните свободи, Комисията може да 
приема планове за действие и мерки или 
изменения на съществуващи планове за 
действие и мерки под формата на актове 
за изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 35, параграф 4.

4. При надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, като 
например кризи, включително природни 
или предизвикани от човека бедствия, 
непосредствена заплаха за 
демокрацията, мира, принципите на 
правовата държава, правата на човека 
или основните свободи, Комисията 
може да приема планове за действие и 
мерки или изменения на съществуващи 
планове за действие и мерки под 
формата на актове за изпълнение с 
незабавно приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 35, 
параграф 4.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На равнището на отделните действия се 
предприема подходящ екологичен 
преглед, включително относно 
въздействието върху изменението на 
климата и върху биологичното 
разнообразие, в съответствие с 
приложимите законодателни актове на 
Съюза, включително 
Директива 2011/92/ЕС82 на Европейския 
парламент и на Съвета и 

На равнището на отделните действия се 
предприема подходящ преглед на 
състоянието на правата на човека, 
включително правата на жените, 
социалните условия и околната среда, 
включително относно въздействието 
върху изменението на климата и върху 
биологичното разнообразие, в 
съответствие с приложимите 
законодателни актове на Съюза, 
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Директива 85/337/ЕИО83 на Съвета, 
който включва, когато е приложимо, 
оценка на въздействието върху околната 
среда за екологично чувствителни 
действия, и по-специално за мащабни 
нови инфраструктури.

включително Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета, който 
включва, когато е приложимо, оценка на 
въздействието върху околната среда за 
екологично чувствителни действия, и 
по-специално за мащабни нови 
инфраструктури.

__________________ __________________

82 Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда 
(кодифициран текст) (ОВ L 26, 
28.1.2012 г., стр. 1).

82 Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда 
(кодифициран текст) (ОВ L 26, 
28.1.2012 г., стр. 1).

83 Директива на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда 
(OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048).

83 Директива на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда 
(OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048).

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На равнището на отделните 
действия се предприема подходящ 
преглед на въздействието върху 
измерението на социалния пол, за да 
се гарантира, че действията са в 
съответствие с приложимите 
законови актове на Съюза, а именно с 
преработената Директива 
2006/54/ЕО1a на Европейския 
парламент и на Съвета1а и с 
Директива 2004/113/ЕО на Съвета1б.

__________________

1a 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 
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жените в областта на заетостта и 
професиите (преработена), (ОВ L 204, 
26.7.2006 г., стр. 23-36).

1б Директива 2004/113/ЕО на Съвета 
от 13 декември 2004 година 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-
43).

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансирането по този 
инструмент може също така да се 
предоставя чрез финансов принос в 
международни, регионални или 
национални фондове, като например 
установените или управляваните от 
ЕИБ, от държавите членки, от регионите 
и държавите партньори, от 
международни организации или от 
други донори.

2. Финансирането по този 
инструмент може също така да се 
предоставя чрез финансов принос в 
международни, регионални или 
национални фондове, като например 
установените или управляваните от 
ЕИБ, от държавите членки, от регионите 
и държавите партньори, от 
международни и женски организации 
или от други донори.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При работата си със 
заинтересовани страни в държавите 
партньори Комисията взема под 
внимание техните специфични 
особености, включително 
потребностите им и съответния 
контекст, когато определя условията на 
финансирането, вида на финансовото 
участие, условията за отпускане на 

2. При работата си със 
заинтересовани страни в държавите 
партньори Комисията взема под 
внимание техните специфични 
особености, включително 
потребностите им и съответния 
контекст, когато определя условията на 
финансирането, вида на финансовото 
участие, условията за отпускане на 
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безвъзмездните средства и 
административните разпоредби за 
тяхното управление, с цел да се 
достигне до възможно най-широкия 
кръг от такива заинтересовани страни и 
да се отговори по най-добрия начин на 
техните потребности. В съответствие с 
Финансовия регламент се насърчава 
приемането на специфични условия, 
като например споразумения за 
партньорство, разрешения за отпускане 
на финансова подкрепа на трети страни, 
пряко възлагане или покани за 
представяне на предложения с 
ограничения по отношение на 
допустимостта, или еднократни суми, 
единични разходи и финансиране с 
единни ставки, както и финансиране, 
което не е свързано с разходите, по 
смисъла на член 125, параграф 1 от 
Финансовия регламент.

безвъзмездните средства и 
административните разпоредби за 
тяхното управление, с цел да се 
достигне до възможно най-широкия 
кръг от такива заинтересовани страни и 
да се отговори по най-добрия начин на 
техните потребности. Тази оценка 
трябва да отчита условията за 
пълноценно участие и ангажираност 
на всички заинтересовани страни, по-
специално местното гражданско 
общество и женските организации. В 
съответствие с Финансовия регламент 
се насърчава приемането на специфични 
условия, като например споразумения за 
партньорство, разрешения за отпускане 
на финансова подкрепа на трети страни, 
пряко възлагане или покани за 
представяне на предложения с 
ограничения по отношение на 
допустимостта, или еднократни суми, 
единични разходи и финансиране с 
единни ставки, както и финансиране, 
което не е свързано с разходите, по 
смисъла на член 125, параграф 1 от 
Финансовия регламент. Различните 
условия трябва да се прилагат по 
прозрачен начин, да бъдат проследими 
и да дават възможност за иновации.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) безвъзмездни средства, когато е 
уместно без необходимост от 
съфинансиране, за финансиране на 
действия при особено трудни условия, в 
които публикуването на покана за 
представяне на предложения не би било 
подходящо, включително при ситуации, 
в които е налице сериозно ограничаване 
на основните свободи, в които 
сигурността на хората е изложена на 
най-голям риск или в които 

б) безвъзмездни средства, когато е 
уместно без необходимост от 
съфинансиране, за финансиране на 
действия при особено трудни условия, в 
които публикуването на покана за 
представяне на предложения не би било 
подходящо, включително при ситуации, 
в които е налице сериозно ограничаване 
на основните свободи, в които 
сигурността ин безопасността за
хората е изложена на най-голям риск 
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организациите и защитниците на 
правата на човека работят при особено 
трудни условия. Такива безвъзмездни 
средства не надхвърлят 1 000 000 EUR и 
са с продължителност до 18 месеца, 
която може да бъде удължена с още 
12 месеца в случаите на обективни и 
непредвидени пречки за тяхното 
усвояване;

или в които организациите и 
защитниците на правата на човека и 
жените работят при особено трудни 
условия. Такива безвъзмездни средства 
не надхвърлят 1 000 000 EUR и са с 
продължителност до 18 месеца, която 
може да бъде удължена с още 12 месеца 
в случаите на обективни и 
непредвидени пречки за тяхното 
усвояване;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетната подкрепа, посочена в 
параграф 1, буква в), включително чрез 
договори за извършване на секторни 
реформи, се основава на ангажираност 
на държавите, взаимна отчетност и 
споделени ангажименти към всеобщите 
ценности, демокрацията, правата на 
човека и принципите на правовата 
държава, и има за цел засилване на 
партньорството между Съюза и 
държавите партньори. Тя включва 
засилен диалог относно политиката, 
развитие на капацитет и подобрено 
управление, допълващи усилията на 
партньорите за събиране на повече 
средства и за по-рационалното им 
изразходване, за да се подкрепят 
устойчивият и приобщаващ 
икономически растеж и създаването 
на работни места, както и 
премахването на бедността.

Бюджетната подкрепа, посочена в 
параграф 1, буква в), включително чрез 
договори за извършване на секторни 
реформи, се основава на ангажираност 
на държавите, взаимна отчетност и 
споделени ангажименти към всеобщите 
ценности, демокрацията, правата на 
човека, равенството между половете, 
социалното приобщаване и
човешкото развитие, принципите на 
правовата държава, и има за цел 
засилване на партньорството между 
Съюза и държавите партньори. Тя 
включва засилен диалог относно 
политиката, развитие на капацитет, 
съобразено с равенството между 
половете бюджетиране и подобрено 
управление, включително наблюдение 
на бюджета от страна на 
гражданското общество и женските 
организации, допълващи усилията на 
партньорите за събиране на повече 
средства и за по-рационалното им 
изразходване, за да се подкрепят 
устойчивото и приобщаващо 
развитие, намаляването на всички 
видове неравенства, както и 
премахването на бедността.
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко решение за предоставяне на 
бюджетна подкрепа се основава на 
политики за бюджетна подкрепа, 
одобрени от Съюза, на набор от ясни 
критерии за допустимост и на 
внимателна оценка на рисковете и 
ползите.

Всяко решение за предоставяне на 
бюджетна подкрепа се основава на 
политики за бюджетна подкрепа, 
одобрени от Съюза, на бюджетиране, 
съобразено с равенството между 
половете, на набор от ясни критерии за 
допустимост и на внимателна оценка на 
рисковете и ползите.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетната подкрепа е диференцирана 
така, че да отговаря по-добре на 
политическите, икономическите и 
социалните условия в държавата 
партньор, като се вземат предвид 
ситуациите на нестабилност.

Бюджетната подкрепа е диференцирана 
така, че да отговаря по-добре на 
политическите, икономическите и 
социалните условия в държавата 
партньор, като се вземат предвид 
ситуациите на нестабилност и 
специфичните рискове, на които са 
изложени жените, момичетата и 
ЛГБТИ лицата.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат ограниченията, 
присъщи на естеството и целите на 
действието, участието в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или присъждане на награди за действия, 
финансирани по програмите за права на 

2. Без да се засягат ограниченията, 
присъщи на естеството и целите на 
действието, участието в процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или присъждане на награди за действия, 
финансирани по програмите за права на 
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човека и демокрация и за стабилност и 
мир, както и за действия за бързо 
реагиране, са отворени за участие без 
ограничения.

човека и демокрация, равенство между 
половете и овластяване на жените и 
момичетата, за организациите на 
гражданското общество, за 
изграждането на мира и за стабилност 
и мир, както и за действия за бързо 
реагиране, са отворени за участие без 
ограничения.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. В рамките на програмата
„Демокрация и права на човека“ субект, 
който не попада в обхвата на 
определението за правен субект в член 
2, точка 6, е допустим, когато това е 
необходимо за осъществяване на 
действия в областите на интервенция на 
тази програма.

12. В рамките на програмите
„Демокрация и права на човека“ и 
„Равенство между половете и 
овластяване на жените и 
момичетата“ субект, който не попада 
в обхвата на определението за правен 
субект в член 2, точка 6, е допустим, 
когато това е необходимо за 
осъществяване на действия в областите 
на интервенция на тази програма.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет въз основа на методите за 
изпълнение, установени в член 23, 
параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори със
специален акцент върху изкореняването 
на бедността, устойчивия и приобщаващ 

Целта на ЕФУР+ като интегриран 
финансов пакет, осигуряващ финансов 
капацитет въз основа на методите за 
изпълнение, установени в член 23, 
параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да 
подпомага инвестициите и да подобрява 
достъпа до финансиране, за да се 
насърчи устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и да 
се насърчи социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори. За 
постигането на тази цел специален 
акцент следва да се постави върху 
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растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори и микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Специално внимание се 
обръща на държавите, за които е 
установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

изкореняването на бедността, 
икономическото овластяване на 
жените, устойчивия и приобщаващ 
напредък, създаването на достойни 
работни места и икономически
възможности, по-специално за жените 
и момичетата, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори, с акцент 
върху предприятията и 
кооперативите с оглед на техния 
потенциал за намаляване на
бедността и неравенствата, 
подкрепа за микро-, малките и средните 
предприятия, както и третиране на 
конкретните социално-икономически 
първопричини за миграцията и 
разселването, в съответствие с 
приложимите индикативни документи 
за програмиране. Специално внимание 
се обръща на държавите, за които е 
установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави. Гаранцията от 
ЕФУР+ не се използва в допълнение 
към инвестициите на 
правителствата за предоставяне на 
основни обществени услуги, което 
остава отговорност на 
правителствата.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) отделят специално внимание 
на ръководените от жени микро-, 
малки и средни предприятия и на 
баланса между половете на пазара на 
труда като основно средство, за да се 
преодолеят неравенствата между 
половете и да се насърчи 
приобщаващото икономическо 
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развитие;

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) насърчават социалната 
закрила в страната бенефициер чрез 
спазване на трудовите права и 
стандартите за достоен труд, по-
специално за най-уязвимите групи, 
като например жените и ЛГБТИ 
лицата;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) подлежат на обществено 
достъпна основана на участието 
предварителна оценка на 
въздействието върху правата на 
човека и околната среда, в която се 
установяват и разглеждат рисковете 
в тези области, при надлежно 
отчитане на принципа на свободно и 
информирано предварително съгласие 
на засегнатите общности при 
инвестиции, свързани със земя.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всеки инвестиционен прозорец се 
сключват едно или повече споразумения 
за ползване на Гаранцията за външна 

За всеки инвестиционен прозорец се 
сключват едно или повече споразумения 
за ползване на Гаранцията за външна 
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дейност между Комисията и избрания(-
те) отговарящ(и) на условията за 
допустимост контрагент(и). Освен това, 
за да се отговори на конкретни 
потребности, Гаранцията за външна 
дейност може да се предоставя за 
отделни операции по финансиране или 
инвестиране.

дейност между Комисията и избрания(-
те) отговарящ(и) на условията за 
допустимост контрагент(и). Освен това, 
за да се отговори на конкретни 
потребности, Гаранцията за външна 
дейност може да се предоставя за 
отделни операции по финансиране или 
инвестиране. Всички споразумения за 
ползване на Гаранцията за външна 
дейност се предоставят на 
разположение на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) посочване на целите и 
предназначението на настоящия 
регламент, оценка на потребностите и 
индикация за очакваните резултати, 
като се вземе предвид насърчаването 
на корпоративната социална 
отговорност и отговорното бизнес 
поведение;

в) посочване на целите и 
предназначението на настоящия 
регламент, оценка на потребностите, 
оценка на въздействието върху 
равенството между половете и 
индикация за очакваните резултати, 
като се вземе предвид необходимостта 
от гарантиране на отговорно бизнес 
поведение;

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) задължения за мониторинг, 
докладване и оценка;

ж) задължения за прозрачен 
мониторинг, включително показатели, 
разбити по пол, докладване и оценка;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване допустимите
контрагенти предоставят на Комисията 
всякаква допълнителна информация, 
необходима за изпълнение на 
задълженията на Комисията във връзка 
с настоящия регламент.

7. Допустимите контрагенти 
предоставят на Комисията всякаква 
допълнителна информация, необходима 
за изпълнение на задълженията на 
Комисията във връзка с настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изпълнението на 
препоръките от предварителната 
оценка на въздействието върху 
правата на човека и околната среда и 
други критерии за подбор, посочени в 
член 27, параграфи 2 и 3.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията докладва за 
финансовите инструменти, бюджетните 
гаранции и финансовата помощ в 
съответствие с членове 241 и 250 от 
Финансовия регламент. За тази цел 
допустимите контрагенти предоставят 
ежегодно информацията, необходима на 
Комисията, за да изпълни задълженията 
си за докладване.

8. Комисията докладва ежегодно за 
финансовите инструменти, бюджетните 
гаранции и финансовата помощ в 
съответствие с членове 241 и 250 от 
Финансовия регламент. Настоящият 
доклад включва по-конкретно оценка 
на резултатите от проведените 
дейности, по-специално по 
отношение на равенството между 
половете, и се основава на разбити по 
полов признак данни. За тази цел 
допустимите контрагенти предоставят 
ежегодно информацията, необходима на 
Комисията, за да изпълни задълженията 
си за докладване:

a) оценка на резултатите, които 
допринасят за изпълнението на 
предназначението и целите на ЕФУР, 
установени в член 26, параграф 1;

б) оценка на допълняемостта и 
добавената стойност, 
мобилизирането на ресурси от 
частния сектор, прогнозните и 
действителните крайни продукти, 
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резултатите и въздействието на 
покритите от гаранцията от ЕФУР 
операции по финансиране и 
инвестиране, на обобщено равнище, 
включително въздействието върху 
създаването на достойни работни 
места, изкореняването на бедността 
и намаляването на неравенствата; 
тази оценка включва анализ на 
операциите, покрити от гаранцията 
от ЕФУР, от гледна точка на 
равенството между половете, 
основана на обективни факти и на 
разбити по пол данни;

в) размер на финансовите 
средства, прехвърлени на 
бенефициерите, и оценка на 
операциите по финансиране и 
инвестиране, извършвани от всеки 
отговарящ на условията за 
допустимост партньор, на обобщено 
равнище, включително пол и възраст;

г) оценка на полезните 
взаимодействия и взаимното 
допълване между операциите, 
покрити от гаранцията от ЕФУР, и 
действията в рамките на втория и 
третия стълб на ПВИ, основана на 
относими съществуващи доклади, 
особено по отношение на 
постигнатия напредък в областта на 
доброто управление, включително по 
отношение на борбата с корупцията 
и незаконните финансови потоци, 
зачитането на правата на човека и 
принципите на правовата държава и 
политиките, насочени към постигане 
на равенство между половете, както 
и за насърчаването на 
предприемачеството на местно 
равнище, кооперативите и местните 
финансови пазари;

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осъществява редовен 
мониторинг на своите действия и прави 
редовен преглед на постигнатия 
напредък към очакваните резултати, 
включително крайните продукти и 
резултати.

Комисията осъществява редовен 
мониторинг на своите действия и прави 
редовен преглед на постигнатия 
напредък към очакваните резултати и 
цели, установени в член 3, параграф 3 
относно човешкото развитие и 
социалното приобщаване, 
изменението на климата и околната 
среда, равенството между половете и 
правата и овластяването на жените 
и момичетата, включително крайните 
продукти и резултати.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Напредъкът по отношение на 
очакваните резултати следва да се следи 
въз основа на ясни, прозрачни и, когато 
е уместно, измерими показатели. 
Използват се ограничен брой 
показатели, за да се улесни 
своевременното докладване.

Напредъкът по отношение на 
очакваните резултати следва да се следи 
въз основа на ясни, прозрачни и 
измерими показатели. Използват се 
ограничен брой показатели, за да се 
улесни своевременното докладване.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Годишният доклад съдържа 
информация за предишната година 
относно финансираните мерки, 
резултатите от упражнения мониторинг 
и извършената оценка, участието на 
съответните партньори, а така също и 
изпълнението на бюджетните 
задължения и на бюджетните кредити за 
плащания, представени с разбивка по 

5. Годишният доклад съдържа 
информация за предишната година 
относно финансираните мерки, 
резултатите от упражнения мониторинг, 
който отчита аспектите на 
равенството между половете, и 
извършената оценка, като включва 
глава относно равенството между 
половете, участието на съответните 
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държави, региони и сектор на 
сътрудничество. В него се оценяват 
резултатите от финансирането от 
Съюза, като се използват, доколкото е 
възможно, специфични и измерими 
показатели за неговата роля за 
постигане на целите на настоящия 
регламент. Относно сътрудничеството 
за развитие в доклада се прави оценка, 
когато е възможно и подходящо, и на 
спазването на принципите за 
ефективност на развитието,
включително за иновационните 
финансови инструменти.

партньори, а така също и изпълнението 
на бюджетните задължения и на 
бюджетните кредити за плащания, 
представени с разбивка по държави, 
региони и сектор на сътрудничество, и 
като посочва бюджетните 
ангажименти и бюджетни кредити 
за плащания, определени за действия 
в областта на равенството между 
половете. В него се оценяват 
резултатите от финансирането от 
Съюза, като се използват, доколкото е 
възможно, специфични и измерими 
показатели за неговата роля за 
постигане на целите на настоящия 
регламент. Относно сътрудничеството 
за развитие в доклада се прави оценка, 
когато е възможно и подходящо, и на 
спазването на принципите за 
ефективност на развитието, 
включително за иновационните 
финансови инструменти. Докладът ще 
включва информация за изпълнението 
по отношение на целите, определени 
в член 3, параграф 3, включително 
годишна оценка на общите разходи за 
тези области, като се използват 
съответните маркери и показатели.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Годишният доклад, изготвен през 
2021 г., съдържа консолидирана 
информация от годишните доклади за 
периода 2014—2020 г. относно цялото 
финансиране съгласно регламентите, 
посочени в член 40, параграф 2, като се 
включват външните целеви приходи и 
вноските в доверителните фондове и се 
представя разбивка на разходите по 
държави, използване на финансови 
инструменти, поети задължения и 
плащания. Докладът отразява основните 

6. Годишният доклад, изготвен през 
2021 г., съдържа консолидирана 
информация от годишните доклади за 
периода 2014—2020 г. относно цялото 
финансиране съгласно регламентите, 
посочени в член 39, параграф 2, като се 
включват външните целеви приходи и 
вноските в доверителните фондове и се 
представя разбивка на разходите по 
държави, използване на финансови 
инструменти, поети задължения и 
плащания. Докладът отразява основните 
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извлечени поуки и последващите 
действия във връзка с препоръките от 
външните оценки, извършвани през 
предходните години.

извлечени поуки, включително 
относно въздействието на мерките 
върху равенството между половете, и 
последващите действия във връзка с 
препоръките от външните оценки, 
извършвани през предходните години.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Годишната приблизителна 
оценка на общите разходи, свързани с 
действията в областта на климата и 
биоразнообразието, се извършва въз 
основа на приетите документи за 
индикативно програмиране. За 
финансирането, отпуснато съгласно 
настоящия регламент, се прилага 
система за годишно проследяване, 
основана на методологията на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие („показатели 
от Рио“) — без да се изключва 
употребата на по-точни методологии, 
когато съществуват такива, — която е 
интегрирана в съществуващата 
методология за управлението на 
изпълнението на програмите на Съюза, 
с цел количествено определяне на 
разходите, свързани с действията в 
областта на климата и биологичното 
разнообразие на равнището на 
програмите за действие, 
индивидуалните и специалните мерки, 
посочени в член 19, и вписани в 
оценките и годишния доклад.

7. Годишната приблизителна 
оценка на общите разходи, свързани с 
действията в областта на климата и 
биоразнообразието, 
предотвратяването на конфликти и 
изграждането на мира, както и 
равенството между половете се 
извършва въз основа на приетите 
документи за индикативно 
програмиране. За финансирането, 
отпуснато съгласно настоящия 
регламент, се прилага система за 
годишно проследяване, основана на 
методологията на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие („показатели от Рио“) — без да 
се изключва употребата на по-точни 
методологии, когато съществуват 
такива, — която е интегрирана в 
съществуващата методология за 
управлението на изпълнението на 
програмите на Съюза, с цел 
количествено определяне на разходите, 
свързани с действията в областта на 
климата и биологичното разнообразие, 
предотвратяването на конфликти и 
изграждането на мира, както и 
равенството между половете на 
равнището на програмите за действие, 
индивидуалните и специалните мерки, 
посочени в член 19, и вписани в 
оценките и годишния доклад.
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, оценките се 
изготвят въз основа на принципите на 
добрата практика на Комитета за 
подпомагане на развитието към 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, като при 
това се цели да се провери дали са 
постигнати целите и да се формулират 
препоръки за подобряване на бъдещите 
действия.

Оценките се изготвят въз основа на 
принципите на добрата практика на 
Комитета за подпомагане на развитието 
към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, като при 
това се цели да се провери дали са 
постигнати целите и да се формулират 
препоръки за подобряване на бъдещите 
действия. В междинната оценка се 
прави оценка на изпълнението от 
страна на ЕС на целите, определени в 
член 3, параграф 3 относно 
човешкото развитие и социалното 
приобщаване, изменението на 
климата и околната среда, 
равенството между половете и 
правата и овластяването на жените 
и момичетата.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В окончателния доклад за оценка също 
така се разглеждат ефективността, 
добавената стойност, възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, както и запазването на 
целесъобразността на целите на 
настоящия регламент.

В окончателния доклад за оценка също 
така се разглеждат добавената стойност, 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
както и запазването на 
целесъобразността на целите на 
настоящия регламент. Окончателният 
доклад за оценка съдържа глава, 
посветена на оценката на 
въздействието върху равенството 
между половете, включително анализ 
на разходите, предназначени за 
насърчаване на равенството между 
половете.
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради проблемите с безопасността или 
местната политическа чувствителност 
може да е за предпочитане или да е 
наложително да се ограничат 
дейностите за комуникация и видимост 
в някои държави или райони или през 
определени периоди. В такива случаи 
целевата аудитория и продуктите, 
каналите и инструментите за видимост, 
които ще се използват за насърчаване на 
дадено действие, ще се определят въз 
основа на всеки отделен случай след 
получаване на мнението и съгласието на 
Съюза. Когато се изисква бърза намеса в 
отговор на внезапна криза, не е 
необходимо незабавно да се изготви 
цялостен план за комуникация и 
видимост. В такива ситуации обаче 
подкрепата на Съюза се посочва по 
подходящ начин от самото начало.

Поради проблемите със сигурността и
безопасността или местната 
политическа чувствителност може да е 
за предпочитане или да е наложително 
да се ограничат дейностите за 
комуникация и видимост в някои 
държави или райони или през 
определени периоди. В такива случаи 
целевата аудитория и продуктите, 
каналите и инструментите за видимост, 
които ще се използват за насърчаване на 
дадено действие, ще се определят въз 
основа на всеки отделен случай след 
получаване на мнението и съгласието на 
Съюза. Когато се изисква бърза намеса в 
отговор на внезапна криза, не е 
необходимо незабавно да се изготви 
цялостен план за комуникация и 
видимост. В такива ситуации обаче 
подкрепата на Съюза се посочва по 
подходящ начин от самото начало.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Добро управление, демокрация, 
принципи на правовата държава и права 
на човека;

1. Добро управление, демокрация, 
принципи на правовата държава и права 
на човека и равенство между 
половете;

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Укрепване на демокрацията и 
демократичните процеси, управлението 
и надзора, включително прозрачни и 
надеждни изборни процеси;

a) Укрепване на демокрацията и 
демократичните процеси, управлението 
и надзора, включително прозрачни, 
мирни и надеждни изборни процеси;

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Укрепване на защитата на 
правата на човека и основните свободи;

б) Укрепване на защитата и на 
насърчаването на правата на човека и 
основните свободи; мир, демокрация и 
принципи на правовата държава, 
както и свързаните с тях 
международни инструменти;

Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете 
и правата на лицата, които принадлежат 
към малцинства;

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете 
и правата и овластяването на жените 
и момичетата, както и правата на 
децата, младите хора и лицата, които 
принадлежат към малцинства, ЛГБТИ 
лицата и коренното население;

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Подкрепа за процъфтяващо 
гражданско общество и неговата роля в 
процесите на реформи и 
демократичните промени и насърчаване 
на среда, благоприятна за участието на 
гражданското общество и гражданите 
във вземането на политически
решения;

г) Подкрепа за равенството 
между половете и процъфтяващо 
гражданско общество, засилване на
неговата роля в политическите 
преходи, процесите на реформи и 
демократичните промени и насърчаване 
на среда, благоприятна за участието на 
гражданското общество и гражданите, с 
равно участие и представяне на 
половете в политическия живот и
във вземането на решения;

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на защитата и 
упражняването на правата на жените и 
момичетата, включително 
икономическите, трудовите и 
социалните права, и сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, както и 
предотвратяване на сексуалното и 
основаното на пола насилие във 
всичките му форми;

в) Насърчаване на защитата и 
упражняването на правата и 
овластяването на жените и 
момичетата, включително 
икономическите, трудовите и 
социалните права, и сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, както и 
предотвратяване и защита от
сексуалното и основаното на пола 
насилие във всичките му форми; това 
включва насърчаване на достъпа за 
всички до подробна информация, 
свързана със сексуалното и 
репродуктивното здраве, и 
широкообхватно сексуално 
образование; насърчаване на 
сътрудничеството в областта на 
научните изследвания и иновациите 
за нови и усъвършенствани 
инструменти за сексуално и 
репродуктивно здравеопазване, 
включително семейно планиране, 
особено в условия на ниски ресурси;
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Обосновка

За да бъде приложен подходът на равенство между половете, е необходимо той да 
бъде по-конкретен.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Подкрепа за всеобщия достъп до 
достатъчни, финансово достъпни, 
безопасни и питателни храни, по-
специално за хората в най-уязвимо 
положение, както и укрепване на 
сигурността в областта на 
продоволствието и изхранването, 
особено в държави, изправени пред 
продължителни или повтарящи се 
кризи;

ж) Подкрепа за всеобщия достъп до 
достатъчни, финансово достъпни, 
безопасни и питателни храни, по-
специално за хората в най-уязвимо 
положение, наред с другото деца на 
възраст под пет години, юноши, 
момичета и жени, особено по време 
на бременности и период на кърмене, 
както и укрепване на сигурността в 
областта на продоволствието и 
изхранването, особено в държави, 
изправени пред продължителни или 
повтарящи се кризи, и засилване на 
многосекторните, отчитащи 
аспекта на изхранването подходи към 
селското стопанство, правата и 
овластяването на жените и 
момичетата, здравеопазването, 
социалната закрила и образованието;

Обосновка

За да бъде приложен подходът на равенство между половете, е необходимо той да 
бъде по-конкретен.

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 5 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) Подкрепа за всеобщия достъп 
до основни социални услуги, 
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включително здравеопазване, по-
специално в областта на сексуалното 
и репродуктивното здраве, 
информация и доставки, чрез 
специализирани услуги, лесни за 
ползване от младите хора, и 
широкообхватно сексуално 
образование, хранене, образование и 
социална закрила;

Обосновка

За да бъде приложен подходът на равенство между половете, е необходимо той да 
бъде по-конкретен.

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Сигурност, стабилност и мир 6. Мир, сигурност, безопасност и 
стабилност

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Подкрепа за реформата в сектора 
на сигурността, която постепенно да 
осигури на хората и държавата по-
ефективна, основана на отчетност 
система на сигурност за устойчиво 
развитие;

в) Подкрепа за реформата в сектора 
на сигурността и безопасността, която 
постепенно да осигури на хората и 
държавата по-ефективна, основана на 
отчетност система на безопасност за 
устойчиво развитие;

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 6 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Подкрепа за изграждането на 
капацитет на военните участници в 
подкрепа на сигурността и развитието 
(ПРСР);

г) Подкрепа за изграждането на 
капацитет на дейците за мир в 
подкрепа на сигурността и
безопасността за развитието (ПРСР);

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Подкрепа за регионалните и 
международните инициативи, които 
допринасят за сигурността, 
стабилността и мира;

д) Подкрепа за местните, 
регионалните и международните 
инициативи, които допринасят за 
сигурността, безопасността, 
стабилността и мира;

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 6 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Предотвратяване и 
противодействие на радикализацията, 
която води до насилнически 
екстремизъм и тероризъм;

е) Съобразени с контекста 
програми и действия, насочени към 
предотвратяване и противодействие 
на радикализацията, която води до 
насилнически екстремизъм и тероризъм;
Тези програми следва да бъдат 
чувствителни към аспектите на 
пола, и да са насочени към хората, да 
предвиждат и да отговарят на 
съществуващи и нови местни 
проблеми, водещи до радикализация, и 
да избягват или да отговарят на 
всякакви отрицателни въздействия;

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 6 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Борба срещу всякаква форма на 
насилие, корупция, организирана 
престъпност и изпиране на пари;

ж) Мерки по отношение на 
нуждите, включително тези на 
различни жени в засегнати от 
конфликт ситуации или в 
следконфликтни ситуации, във връзка 
с реабилитацията и реинтеграцията 
на жертви на въоръжени конфликти;

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 6 – буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) Мерки по отношение на 
нуждите във връзка със социално-
икономическото въздействие върху 
цивилното население на 
противопехотни мини, 
неексплодирали взривни боеприпаси 
или взривни военни остатъци, 
включително нуждите на жените в 
засегнати от конфликт ситуации или 
следконфликтни ситуации;

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 6 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) Засилване на морската 
сигурност, за да се осигурят безопасни, 
сигурни, чисти и устойчиво 
управлявани океани.

й) Засилване на морската сигурност
и безопасност, за да се осигурят 
безопасни, сигурни, чисти и устойчиво 
управлявани океани.

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 6 – буква к a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) Насърчаване на култура на 
ненасилие, включително чрез 
подкрепа за формалното и 
неформалното образование за мир.

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Утвърждаване на правата на 
човека и основните свободи като цяло, 
осъществяване на принос към 
изграждането на общества, в които 
преобладават участието, 
недиксриминацията, толерантността, 
правосъдието и отчетността, 
солидарността и равенството. 
Зачитането и спазването на правата на 
човека и основните свободи за всички се 
наблюдават, насърчават и укрепват в 
съответствие с принципите на 
универсалност, неделимост и 
независимост на правата на човека. 
Обхватът на програмата включва 
гражданските, политическите, 
икономическите, социалните и 
културните права. 
Предизвикателствата, свързани с 
правата на човека, се преодоляват чрез 
активизиране на гражданското 
общество, защитата и 
предоставянето на възможности на 
защитниците на правата на човека, 
също така във връзка със 
стесняването на пространството за 
техните действия.

— Утвърждаване на правата на 
човека и основните свободи като цяло, 
осъществяване на принос към 
изграждането на общества, в които 
преобладават участието, 
недиксриминацията, толерантността, 
правосъдието и отчетността, 
солидарността и равенството. 
Зачитането и спазването на правата на 
човека и основните свободи за всички се 
наблюдават, насърчават и укрепват в 
съответствие с принципите на 
универсалност, неделимост и 
независимост на правата на човека. 
Обхватът на програмата включва 
гражданските, политическите, 
икономическите, социалните и 
културните права и тя обръща 
внимание, наред с друго, на: борбата 
срещу расизма и ксенофобията и 
дискриминацията; правата на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица (ЛГБТИ), 
включително мерки за 
декриминализиране на 
хомосексуалността; правата на 
жените, установени в Конвенцията 
на ООН за премахване на всички 
форми на дискриминация по 
отношение на жените и 
незадължителните протоколи към 
нея, включително мерки за борба с 
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всички форми на насилие срещу жени 
и момичета, по-специално срещу 
женското генитално осакатяване, 
принудителните и уредените бракове, 
престъпленията на честта, 
домашното и сексуалното насилие, и 
трафика на жени и момичета; 
правата на детето, както са 
определени в Конвенцията на ООН за 
правата на детето и 
факултативните протоколи към нея.

Обосновка

За да може подходът на равенство между половете да присъства, необходимо е той 
да бъде по-конкретен

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подкрепа за равенството 
между половете и справяне с 
първопричините за неравенството 
между половете, засилване на 
участието и представителството на 
различни жени и мъже, включително 
ролята на младите хора в 
политическия, икономическия и 
социалния живот.

Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
ЗА СТАБИЛНОСТ И МИР

3. ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИРА, 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
КОНФЛИКТИ И ЗА СТАБИЛНОСТ
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Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – подточка 1 – подпараграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) действия за насърчаване на 
равенството между половете и 
овластяването на жените и ролята 
на жените, младите хора и 
малцинствата в икономическия и 
политическия живот, по-специално в 
усилията за изграждане на мира и 
предотвратяване на конфликти. Това 
включва разглеждане на 
първопричините за неравенството 
между половете и конфликтите, 
подкрепа за изпълнението на 
резолюции 1325 и 2250 на Съвета за 
сигурност на ООН, както и 
участието и представителството на 
жените и младите хора във 
формалните и неформалните процеси 
в областта на мира.

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – подточка 1 – подпараграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) действия за насърчаване на 
култура на ненасилие, включително 
за формалното и неформалното 
образование за мир.

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – точка 2 – подпараграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) заплахи за законността и реда, 
както и за сигурността и безопасността 

(Не се отнася до българския текст.)
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на хората, включително тероризъм, 
насилнически екстремизъм, 
организирана престъпност, 
киберпрестъпност, хибридни заплахи, 
незаконен трафик, търговия и транзит;

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – точка 2 – подпараграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заплахи за обществените 
пространства, критичната 
инфраструктура, киберсигурността, 
както и за общественото здраве или за 
стабилността на околната среда, заплахи 
за морската сигурност, заплахи, 
произтичащи от въздействията от 
изменението на климата;

б) заплахи за обществените 
пространства, критичната 
инфраструктура, киберсигурността, 
както и за общественото здраве или за 
стабилността на околната среда, заплахи 
за морската сигурност и безопасност, 
заплахи, произтичащи от въздействията 
от изменението на климата;

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) насърчаване, осигуряване и 
разширяване на основните и 
психологическите услуги в подкрепа 
на жертвите на насилие, по-
конкретно жените и децата;

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Насърчаване на съвместните 
усилия в световен мащаб за 
приобщаващо и справедливо качествено 
образование и обучение на всички 

a) Насърчаване на съвместните 
усилия в световен мащаб за 
приобщаващо и справедливо качествено 
образование и обучение на всички 



AD\1170344BG.docx 75/81 PE628.565v04-00

BG

равнища, включително при извънредни 
и кризисни ситуации;

равнища, включително развитие в 
ранна детска възраст, включително 
чрез всеобщ достъп до 
широкообхватно сексуално 
образование, особено при извънредни и 
кризисни ситуации, с особен акцент 
върху укрепването на обществените 
образователни системи;

Обосновка

За да бъде приложен подходът на равенство между половете, е необходимо той да 
бъде по-конкретен.

Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Подкрепа за действията в 
световен мащаб за намаляване на 
всички измерения на неравенствата, 
като например различията между 
момичета/жените и момчета/мъжете, за 
да се гарантира, че всеки има равни 
възможности да участва в 
икономическия и социалния живот.

в) Подкрепа за действията в 
световен мащаб за намаляване на
всички измерения на дискриминациите 
и неравенствата, като например 
различията между момичета/жените и 
момчета/мъжете, за да се гарантира, че 
всеки има равни възможности да 
участва в икономическия, 
политическия и социалния живот.

Изменение 130

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Ръководене и подкрепа на 
усилията в световен мащаб, 
партньорствата и съюзите, за да се 
премахнат всички форми на насилие 
срещу жените и момичетата; това 
включва физическо, психологическо, 
сексуално, икономическо и други 
видове насилие и дискриминация, 

a) Подкрепа на местни, 
национални, регионални инициативи
и водещи усилия в световен мащаб, 
партньорства и съюзи за правата на 
жените, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за премахване 
на всички форми на дискриминация по
отношение на жените и 
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включително изключване, на което 
жените са подложени в различните 
области на техния личен и публичен 
живот;

факултативния протокол към нея, 
както и мерки за борба и премахване 
на всички форми на насилие и 
дискриминация срещу жени и 
момичета; това включва физическо, 
психологическо, сексуално, 
икономическо, политическо и други 
видове насилие и дискриминация, 
включително изключване, на което 
жените са подложени в различните 
области на техния личен и публичен 
живот; мерки по отношение на 
първопричините за неравенството 
между половете като средство за 
принос при предотвратяването на 
конфликти и изграждането на мира; 
насърчаване на повишаване на ролята 
на жените, включително в ролята им 
на участници за развитие и 
миротворци;

Изменение 131

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 3 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) насърчаване на закрилата и 
упражняването на правата на 
жените и момичетата, включително 
икономическите, трудовите, 
социалните и политическите права, 
както и генетичното и сексуалното 
здраве, в това число сексуалните и 
репродуктивните права, свързани с 
услугите в областта на 
здравеопазването, образованието и 
доставката на стоки.

Изменение 132

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – част А – подточка 3 – буква б а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на инициативи, 
които овластяват младите хора и 
децата и подкрепят политики и 
действия, които гарантират 
тяхното приобщаване, пълноценно 
гражданско и политическо участие и 
социално признаване, като се отчита 
техният реален потенциал като 
положителни носители на промяна в 
области като мира, сигурността, 
устойчивото развитие, изменението 
на климата, опазването на околната 
среда и преразпределянето на 
бедността.

Изменение 133

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа, когато е приложимо 
в областта на техническата и 
логистичната помощ, на усилията, 
предприети от местни и 
международни организации на 
гражданското общество, както и 
държави и международни 
организации в областта на 
изграждането на мира, включително 
изграждането на доверие, 
посредничеството, диалога и 
помирението, преходното правосъдие, 
овластяването на жените и 
овластяването на младите хора; по-
специално по отношение на 
напрежението в общността и 
продължителните конфликти.

Изменение 134

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – параграф 1 – буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за реабилитацията и 
реинтеграцията на жертвите на 
въоръжен конфликт, включително 
мерки за справяне със специфичните 
нужди на жените, момичетата, 
ЛГБТИК лицата и лицата, търсещи 
убежище;

Изменение 135

Предложение за регламент
Приложение IV – раздел 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията за бързо реагиране за 
подкрепа на целите, посочени в член 4, 
параграф 4, буква в), подкрепят 
външната политика на Съюза по 
политически и икономически въпроси и 
по въпроси, свързани със сигурността. 
Те позволяват на Съюза да действа, 
когато има спешен или неотложен 
интерес относно политиката или 
възможност да се постигнат неговите 
цели, които изискват бързо реагиране и 
които е трудно да бъдат осъществени с 
други средства.

Действията за бързо реагиране за 
подкрепа на целите, посочени в член 4, 
параграф 4, буква в), подкрепят 
външната политика на Съюза по 
политически и икономически въпроси и 
по въпроси, свързани със сигурността и 
безопасността. Те позволяват на
Съюза да действа, когато има спешен 
или неотложен интерес относно 
политиката или възможност да се 
постигнат неговите цели, които 
изискват бързо реагиране и които е 
трудно да бъдат осъществени с други 
средства.

Изменение 136

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа на стратегиите на 
Съюза за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество чрез 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 

a) подкрепа на стратегиите на 
Съюза за двустранно, регионално и 
междурегионално сътрудничество чрез 
насърчаване на диалога относно 
политиките и разработване на 
колективни подходи и ответни мерки 
срещу предизвикателствата в световен 
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план, включително въпросите, свързани 
с миграцията и сигурността, както и 
използване на възможностите в това 
отношение;

план, включително въпросите, свързани 
с миграцията, сигурността и 
безопасността, както и използване на 
възможностите в това отношение;
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