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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 
комисия по регионално развитие следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвижда, че за да засили 
своето икономическо, социално и 
териториално сближаване, Съюзът
трябва да си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, и че специално внимание 
трябва да се отделя на селските райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Член 175 от 
ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя 
осъществяването на тези цели чрез 
действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство – секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други съществуващи финансови 
инструменти. Член 322, параграф 1, 
буква а) от ДФЕС съдържа правното 
основание за приемане на финансови 
норми, които определят реда и 
условията за установяване и изпълнение 
на бюджета, както и за представяне и 
проверка на годишните отчети, както и 
за контрола върху отговорността на 
финансовите оператори.

(1) Член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) предвижда, че за да засили 
своето икономическо, социално и 
териториално сближаване, Съюзът 
трябва да си поставя за цел да намали 
разликата между нивата на развитие на 
различните региони и изоставането на 
най-малко облагодетелстваните региони 
или острови, и че специално внимание 
трябва да се отделя на селските райони, 
районите, засегнати от индустриалния 
преход, и регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия. Намаляването 
на несъответствията между 
степента на развитие на различните 
региони и изостаналостта на най-
необлагодетелстваните региони или 
острови, по-специално на селските 
райони, изисква допълнителното 
овластяване на жените в тези 
области, както в икономическо, така 
и в социално отношение, както и 
насърчаването на равновесието 
между професионалния и личния 
живот.  Следва да се има предвид, че 
един ефективен начин за намаляване 
на тези различия между различните 
региони неизбежно предполага 
икономическото, социалното и 
политическото овластяване на 
жените и насърчаването на 
равновесието между професионалния 
и личния живот. Събирането на 
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групирани по социален пол данни дава 
възможност за идентифициране и 
анализ на конкретните слаби места и 
възможности на жените и мъжете, 
което би разкрило пропуските и 
неравенствата и по този начин би 
допринесло за изграждането на едно 
по-справедливо и приобщаващо 
общество и за преодоляването на 
модела на бедност и лишения, който 
се предава от поколение на поколение.
Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да 
подкрепя осъществяването на тези цели 
чрез действията, които предприема 
посредством Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство – секция „Ориентиране“, 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейската инвестиционна 
банка и други съществуващи финансови 
инструменти. Член 322, параграф 1, 
буква а) от ДФЕС съдържа правното 
основание за приемане на финансови 
норми, които определят реда и 
условията за установяване и изпълнение 
на бюджета, както и за представяне и 
проверка на годишните отчети, както и 
за контрола върху отговорността на 
финансовите оператори.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) При изпълнението на фондовете 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи, определени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз („ДЕС“) 
и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 от 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Държавите членки следва да 

(5) При изпълнението на фондовете 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи, определени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз („ДЕС“) 
и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 от 
ДФЕС, като се взема предвид Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. Държавите членки следва да 
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спазват задълженията по силата на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да осигурят 
достъпност съгласно член 9 от нея и 
съгласно законодателството на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност на продуктите и услугите. 
Държавите членки и Комисията следва 
да се стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на перспективата за 
равенство между половете, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация. Целите на фондовете следва 
да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
съхраняване, опазване и подобряване на 
качеството на околната среда, както е 
предвидено в член11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. За да се защити целостта на 
вътрешния пазар, операциите в полза на 
предприятия са в съответствие с 
правилата за държавна помощ на Съюза, 
определени в членове 107 и 108от 
ДФЕС.

спазват задълженията по силата на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и да осигурят 
достъпност съгласно член 9 от нея и 
съгласно законодателството на Съюза за 
хармонизиране на изискванията за 
достъпност на продуктите и услугите. 
Държавите членки и Комисията следва 
да се стремят да премахват 
неравнопоставеността и да насърчават 
равенството между мъжете и жените, 
както е посочено в член 8 от ДФЕС, 
да интегрират перспективата за 
равенство между половете във всички 
свои дейности, както и да се 
противопоставят на дискриминацията 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Фондовете не следва да 
подпомагат действия, които допринасят 
за каквато и да било форма на 
сегрегация или изключване. Целите на 
фондовете следва да се осъществяват в 
рамките на устойчивото развитие и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на околната 
среда и борба с изменението на 
климата, както е предвидено в член 11 
и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се 
взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“. За да се защити 
целостта на вътрешния пазар, 
операциите в полза на предприятия са в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ на Съюза, определени в членове 
107 и 108от ДФЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
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фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление и 
гарантира участието на гражданското 
общество и социалните партньори. За да 
се осигури приемственост в 
организирането на партньорства, 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията13 следва да продължи да 
се прилага.

фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното и равноправно спрямо 
социалния пол управление и гарантира 
участието на гражданското общество и 
социалните партньори. За да се осигури 
приемственост в организирането на 
партньорства, Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията13 следва 
да продължи да се прилага.

__________________ __________________

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите членки следва да 
създадат рамка за качество на 
изпълнението за всяка програма, която 
да обхваща всички показатели, 
междинни цели и целеви стойности, по 
които се следи, отчита и оценява 
изпълнението на програмата.

(18) Държавите членки следва да 
създадат рамка за качество на 
изпълнението за всяка програма, която 
да обхваща всички показатели, 
междинни цели и целеви стойности, по 
които се следи, отчита и оценява 
изпълнението на програмата. Когато е 
възможно, следва да бъдат 
разработени чувствителни спрямо 
измерението на социалния пол 
показатели;

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 

(19) Държавата членка следва да 
проведе междинен преглед на всяка от 
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програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед следва да осигури пълноценно 
коригиране на програмите въз основа на 
качеството на изпълнението им, както и 
възможност да се отчетат новите 
предизвикателства и приложимите 
ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с 
това, наред с техническата корекция за 
2025 г., през 2024 г. Комисията следва 
да направи преглед на общо 
разпределените за всички държави 
членки средства по целта „Инвестиции 
за растеж и работни места“ на 
политиката на сближаване за годините 
2025, 2026 и 2027, като приложи метода 
на разпределение, предвиден в 
съответния основен акт. Този преглед, 
заедно с резултатите от междинния 
преглед, следва да доведе до изменения 
в програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.

програмите, подпомагани от ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този 
преглед включва глава, която е 
посветена на измерението на 
социалния пол и оценява 
въздействието на програмата върху 
основните права. Прегледът следва да 
осигури пълноценно коригиране на 
програмите въз основа на качеството на 
изпълнението им, както и възможност 
да се отчетат новите предизвикателства 
и приложимите ПОД, издадени през 
2024 г. Успоредно с това, наред с 
техническата корекция за 2025 г., през 
2024 г. Комисията следва да направи 
преглед на общо разпределените за 
всички държави членки средства по 
целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“ на политиката на сближаване за 
годините 2025, 2026 и 2027, като 
приложи метода на разпределение, 
предвиден в съответния основен акт. 
Този преглед, заедно с резултатите от 
междинния преглед, следва да доведе до 
изменения в програмата, променящи 
разпределението на финансовите 
средства за 2025, 2026 и 2027 г.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото 
управление на Съюза, следва 
допълнително да се усъвършенстват, 
като на Комисията се позволи да 
представи предложение на Съвета за 
спиране на всички или на част от
бюджетните кредити за поети 
задължения за една или няколко 
програми на съответната държава 
членка, когато тази държава членка не 
предприема ефективни действия в 

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото и 
социалното управление на Съюза, 
следва допълнително да се 
усъвършенстват, като на Комисията се 
позволи да представи предложение на 
Съвета за спиране на всички или на част 
от бюджетните кредити за поети 
задължения за една или няколко 
програми на съответната държава 
членка, когато тази държава членка не 
предприема ефективни действия в 
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контекста на процеса на икономическо 
управление. За да се осигури еднакво 
изпълнение и с оглед значимостта на 
финансовите въздействия на налаганите 
мерки, на Съвета следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
и той да действа въз основа на 
предложение на Комисията. За да се 
улесни приемането на решения, 
необходими за гарантирането на 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическото управление, 
следва да се използва обратно 
квалифицирано мнозинство.

контекста на процеса на икономическо и 
социално управление или по 
отношение на правата на човека. За 
да се осигури еднакво изпълнение и с 
оглед значимостта на финансовите 
въздействия на налаганите мерки, на 
Съвета следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия и той да 
действа въз основа на предложение на 
Комисията. За да се улесни приемането 
на решения, необходими за 
гарантирането на ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическото управление, следва да 
се използва обратно квалифицирано 
мнозинство.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР. То следва да отчита 
местните потребности и потенциал, 
както и съответните социални и 
културни характеристики и следва да 
предвижда структурните промени, да 
изгражда капацитета на общността и да 
стимулира иновациите. Следва да се 
акцентира върху тясното 
сътрудничество и интегрираното 
използване на фондовете за изпълнение 
на стратегии за местно развитие. 
Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
общността, следва принципно да носят 
отговорността за изготвянето и 
изпълнението на стратегии за ВОМР. С 
цел да се улесни координираното 
подпомагане от различни фондове за 
стратегии за ВОМР и да се улесни 
тяхното изпълнение следва да се улесни 

(24) За да бъде мобилизиран по-добре 
потенциалът на местно ниво, е 
необходимо да бъде подсилено и 
улеснено ВОМР. То следва да отчита 
местните потребности и потенциал, 
както и съответните социални и 
културни характеристики и следва да 
предвижда структурните промени, по-
специално във връзка с равенството 
между половете и овластяването на 
жените, да изгражда капацитета на 
общността и да стимулира иновациите. 
Следва да се акцентира върху тясното 
сътрудничество и интегрираното 
използване на фондовете за изпълнение 
на стратегии за местно развитие. 
Местните групи за действие, 
представляващи интересите на 
общността по балансиран от гледна 
точка на социалния пол начин, следва 
принципно да носят отговорността за 
изготвянето и изпълнението на 
стратегии за ВОМР. С цел да се улесни 
координираното подпомагане от 
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използването на подход с „водещ фонд“. различни фондове за стратегии за 
ВОМР и да се улесни тяхното 
изпълнение следва да се улесни 
използването на подход с „водещ фонд“.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети. За ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните 
доклади за изпълнението следва да се 
заменят с годишен структуриран 
политически диалог на базата на 
последната информация и последните 
данни относно изпълнението на 
програмите, предоставени от държавата 
членка.

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети. За ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните 
доклади за изпълнението следва да се 
заменят с годишен структуриран 
политически диалог на базата на 
последната информация и последните 
данни, включително групирани по 
социален пол данни, относно 
изпълнението на програмите, 
предоставени от държавата членка.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Съгласно точки 22и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.16, 
налице е нужда фондовете да се 
оценяват въз основа на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, особено за 
държавите членки. По целесъобразност 
тези изисквания могат да включват 
измерими показатели като основа за 
оценка на ефектите на фондовете на 

(28) Съгласно точки 22и 23 от 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.16, 
налице е нужда фондовете да се 
оценяват въз основа на информация, 
събрана чрез специфични изисквания за 
мониторинг, като същевременно се 
избягват излишното регулиране и 
административната тежест, особено за 
държавите членки. По целесъобразност 
тези изисквания могат да включват 
измерими показатели като основа за 
оценка на ефектите на фондовете на 
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място. място. Показателите следва да бъдат 
разработени по чувствителен спрямо 
измерението на социалния пол начин.

__________________ __________________

16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13. 16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да направи 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши ретроспективни 
оценки на фондовете, които да се 
съсредоточат върху тяхното 
въздействие.

(30) С цел да се окаже подкрепа за 
изготвянето на свързани програми и 
дейности от следващия програмен 
цикъл Комисията следва да направи 
междинна оценка на фондовете. В края 
на програмния период Комисията 
следва да извърши ретроспективни 
оценки на фондовете, които да се 
съсредоточат върху тяхното 
въздействие. Тези оценки оценяват 
въздействието върху основните 
права, като се съсредоточават върху 
принципите на равенство между 
половете и недискриминация.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Настоящият регламент е 
съобразен с основните права и 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

(74) Настоящият регламент е 
съобразен с основните права и 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно с общите 
принципи на равенство между 
половете,
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „оценка на въздействието по 
отношение на социалния пол“ 
означава да се разгледат 
предложените интервенции, за да се 
види дали те ще засегнат по различен 
начин жените и мъжете, с оглед на 
адаптирането на тези предложения 
по начин, който да гарантира 
неутрализирането на 
дискриминационните ефекти и 
насърчаването на равенството 
между половете;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) „интегриране на принципа на 
равенство между половете“ означава 
(ре)организация, подобряване, 
развитие и оценка на планираните 
интервенции, така че измерението на 
равенство между половете да бъде 
систематично включено във всички 
действия, на всички равнища и на 
всички етапи;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ;

в) по-добре свързана Европа чрез 
подобряване на мобилността и 
регионалната свързаност на ИКТ, със 
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специален акцент върху 
преодоляването на неравенството 
между половете в областта на 
цифровите технологии;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) по-социална Европа —
реализиране на европейския стълб на 
социалните права,

г) по-социална, равностойна и 
достъпна Европа, прилагаща
европейския стълб на социалните права,
като се обърне особено внимание на 
три основни принципа, а именно 
принцип 2 за равенството между 
половете, принцип 3 за равните 
възможности и принцип 9 за 
равновесието между професионалния 
и личния живот; принцип 11 за 
грижите за деца и подкрепата за 
деца, принцип 16 за здравните грижи 
и принцип 18 за дългосрочните 
грижи; насърчаване на равенството 
между жените и мъжете и 
удовлетворяване на нуждите на 
лицата със специални нужди, като 
например хората с увреждания

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предотвратяването и борбата 
с неравенствата и дискриминацията, 
основани на пол или сексуална 
ориентация, и оказването на 
подкрепа за всеобхватни политики за 
насърчаване на равенството между 
половете и борбата с 
дискриминацията;
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и недопускане на 

дискриминация

Държавите членки и Комисията се 
стремят да премахват 
неравенствата и гарантират, че 
равенството между мъжете и 
жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола се 
вземат под внимание и се насърчават 
през цялото време на подготовката и 
изпълнението на програмите, 
включително по отношение на 
мониторинга, докладването и 
оценката. Фондовете не подпомагат 
действия, които допринасят за 
каквато и да било форма на 
сегрегация.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, партньорите от областта на 
околната среда и организациите, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, правата на хората с увреждания, 
равенството между половете и 
недискриминацията.

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, партньорите от областта на 
околната среда и организациите, 
отговарящи за насърчаване на 
социалното включване, основните 
права, правата на хората с увреждания, 
правата на ЛГБТИ+ лицата, 
равенството между половете и 
недискриминацията.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) оценка на въздействието по 
отношение на социалния пол във 
връзка с избора на политики във всеки 
един от фондовете;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) действия, предприети за 
привличане на съответните 
партньори, посочени в член 6;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) социално-икономическото 
положение на съответната държава 
членка или на съответния регион;

б) социално-икономическото 
положение и постигнатото равнище 
на равенство между половете на 
съответната държава членка или на 
съответния регион;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или 

9. Обхватът и равнището на 
налаганото спиране на бюджетни 
кредити за поети задължения или 
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плащания трябва да бъдат 
пропорционални, да зачитат 
равноправното третиране на държавите 
членки и да вземат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, по-
специално равнището на безработицата, 
равнището на бедност или социално 
изключване в съответната държава 
членка спрямо средното за Съюза 
равнище и въздействието на спирането 
върху икономиката на съответната 
държава членка. Въздействието на 
спирането върху програми, които са от 
решаващо значение за справяне с 
неблагоприятни икономически или 
социални условия, е специфичен 
фактор, който следва да се вземе 
предвид.

плащания трябва да бъдат 
пропорционални, да зачитат 
равноправното третиране на държавите 
членки и да вземат предвид 
икономическите и социалните условия в 
съответната държава членка, по-
специално равнището на безработицата, 
равнището на бедност или социално 
изключване в съответната държава 
членка спрямо средното за Съюза 
равнище и въздействието на спирането 
върху икономиката на съответната 
държава членка. Въздействието на 
спирането върху програми, които са от 
решаващо значение за справяне с 
неблагоприятни икономически или 
социални условия, е специфичен 
фактор, който следва да се вземе 
предвид. Спирането на бюджетните 
кредити за поети задължения или на 
плащанията не бива да има 
конкретно отрицателно въздействие 
върху икономическото и социалното 
развитие на жените.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) икономическите, социалните и 
териториалните различия, освен за 
програмите, подпомагани от ЕФМДР;

i) икономическите, социалните и 
териториалните различия, и когато е 
уместно – неравенствата между 
половете, освен за програмите, 
подпомагани от ЕФМДР;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка ia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) оценка на въздействието по 
отношение на социалния пол на 
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свързаните видове действия и 
планираните операции от 
стратегическо значение;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) показателите за крайния продукт 
и показателите за резултатите, със 
съответните междинни цели и целеви 
стойности;

ii) показателите за крайния продукт 
и показателите за резултатите, със 
съответните междинни цели и целеви 
стойности, групирани, когато е 
приложимо, по социален пол;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предвидения подход към 
комуникацията и видимостта за 
програмата чрез определяне на нейните 
цели, целеви групи, комуникационни 
канали, отразяване в социалните медии, 
планиран бюджет и съответните 
показатели за мониторинг и оценка;

i) предвидения подход към 
комуникацията и видимостта за 
програмата чрез определяне на нейните 
цели, целеви групи, комуникационни 
канали, отразяване в социалните медии, 
планиран бюджет и съответните 
показатели – разработени по 
възможност по чувствителен по 
отношение на измерението на 
социалния пол начин – за мониторинг и 
оценка, в съответствие с принципа за 
несексистка комуникация и с 
внимание към измерението на 
социалния пол;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква е a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) приноса на оперативната 
програма за насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете и — където е целесъобразно 
— мерки за гарантиране на 
интегрирането на измерението на 
социалния пол.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) когато е целесъобразно, 
предприетите мерки за гарантиране 
на достъпността за лица със 
специални нужди, като например 
хората с увреждания;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд могат съвместно да предоставят 
подпомагане за програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“.

1. ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният 
фонд могат съвместно да предоставят 
подпомагане за програми по цел 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“, със специално внимание към 
програмите, предназначени да 
включат повече жени и лица със 
специални нужди на пазара труда;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на нуждите и потенциала
за развитие на района;

б) анализ на нуждите за развитие, 
равенството между половете и 
потенциала на района;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен 
социално-икономически интерес, в 
които вземането на решения не е 
контролирано от нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни;

б) водено от местни групи за 
действие, съставени от представители 
на публичния и частния местен 
социално-икономически интерес, 
включително организации, 
отговарящи за насърчаването на 
равенството между половете, в които 
вземането на решения не е 
контролирано от нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, включително 
публичния сектор;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подпомага изграждането на 
мрежи, иновативните характеристики в 
местния контекст и - където е 
целесъобразно - сътрудничеството с 
други териториални участници.

г) подпомага изграждането на 
мрежи, равенството между половете, 
достъпността, иновативните 
характеристики в местния контекст и -
където е целесъобразно -
сътрудничеството с други териториални 
участници.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) географският район и 
населението, обхванати от стратегията;

а) географският район и 
населението, обхванати от стратегията; 
особено внимание трябва да се обърне 
на жените и на хората със специални 
нужди, като например хората с 
увреждания;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценка на въздействието на 
стратегията спрямо измерението на 
социалния пол;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответните управляващи органи 
определят критерии за подбора на 
стратегиите, създават комитет за 
извършването на подбора и одобряват 
стратегиите, подбрани от него.

2. Съответните управляващи органи 
определят критерии за подбора на 
стратегиите, създават балансиран по 
отношение на социалния пол комитет 
за извършването на подбора и одобряват 
стратегиите, подбрани от него.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на 
недискриминационни и прозрачни 
процедура и критерии за подбор, които 
не допускат конфликт на интереси и 

б) определяне на 
недискриминационни, балансирани по 
отношение на социалния пол и 
прозрачни процедура и критерии за 
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гарантират, че нито една от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, не контролира 
решенията за подбор;

подбор, които не допускат конфликт на 
интереси и гарантират, че нито една от 
групите, представляващи конкретните 
заинтересовани страни, не контролира 
решенията за подбор;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните органи на държавата 
членка, на междинните звена и на 
представителите на партньорите, 
посочени в член 6.

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
баланс по отношение на социалния 
пол и балансирано представителство на 
съответните органи на държавата 
членка, на междинните звена и на 
представителите на партньорите, 
посочени в член 6.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Докладът е чувствителен 
спрямо измерението на социалния пол 
и включва отделна глава относно 
равенството между половете.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По целесъобразност данните биват 
групирани по социален пол.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган извършва 
оценки на програмата. Всяка оценка 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата с цел подобряване на 
качеството на планирането и 
изпълнението на програмите.

1. Управляващият орган извършва 
оценки на програмата. Всяка оценка 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
програмата, както и нейното 
въздействие върху основните права, 
включително равенството между 
половете и принципа на 
недискриминация, с цел подобряване 
на качеството на планирането и 
изпълнението на програмите.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Окончателният доклад за 
качеството на изпълнението е 
чувствителен спрямо измерението на 
социалния пол и включва отделна 
глава относно равенството между 
половете.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността и 
европейската добавената стойност на 
всеки от фондовете. Комисията може да 

1. До края на 2024 г. Комисията 
извършва междинна оценка, с която 
разглежда ефективността, ефикасността, 
значимостта, съгласуваността, 
въздействието върху основните 
права, включително равенството 
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използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от Финансовия регламент.

между половете, и европейската 
добавената стойност на всеки от 
фондовете. Комисията може да използва 
всичката приложима информация, която 
вече е на разположение в съответствие с 
член [128] от Финансовия регламент.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг и на данните за 
показателите.

4. Държавите членки гарантират 
качеството и надеждността на системата 
за мониторинг и на данните за 
показателите, които следва да бъдат 
по възможност разработени по 
чувствителен по отношение на 
измерението на социалния пол начин 
и съответно да гарантират, че 
когато това е уместно данните 
биват групирани по социален пол.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантира прилагането на 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете в 
програмата;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) насърчава равните 
възможности за жените и мъжете и 
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принципа на недискриминация;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) гарантира, когато това е 
уместно, достъпността за лицата 
със специални нужди, като например 
хората с увреждания;

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение 1 – Таблица 1 – точка 016 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

016a Развитие на уменията за 
увеличаване на участието на 
жените на пазара на труда в 
областта на НТИМ

0% 0%

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение 3 – Таблица Хоризонтални благоприятстващи условия – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Ефективното прилагане и изпълнение на 
Хартата на основните права на ЕС

Ефективни механизми, които да 
гарантират съответствие с Хартата на 
основните права на ЕС, които включват:

1. Механизми за осигуряване на 
проверката на съответствието на 
операциите, подпомагани от 
фондовете, с Хартата на основните 
права.

2. Задължение за докладване до 
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мониторинговия комитет относно 
съответствието с Хартата на 
основните права на операциите, 
подпомагани от фондовете 

Изменение

Ефективно прилагане и изпълнение на 
насърчаването на равенството 
между половете и борбата срещу 
основаната на пола дискриминация.

Ефективни механизми, които да 
гарантират съответствие с 
насърчаването на равенството 
между половете и борбата срещу 
основаната на пола дискриминация, 
които включват:

1. Разпоредби в съответствие с 
институционалната и правната 
рамка на държавите членки за 
осигуряване на участието на 
органите, отговарящи за равенството 
между половете, през цялото време 
на подготовката и изпълнението на 
програмите, включително 
предоставянето на консултации по 
въпросите на равенството между 
половете;

2. Разпоредби за обучение на 
персонала на органите, които 
участват в управлението и контрола 
на фондовете, в областите на 
правото и политиката на Съюза за 
равенството между половете, както 
и интегрирането на принципа на 
равенство между половете.
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