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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Тези права и ценности трябва да 

продължат да бъдат насърчавани, 

прилагани и споделяни между 

гражданите и народите и да бъдат в 

самата основа на проекта на ЕС. Ето 

защо в бюджета на ЕС се създава нов 

фонд „Правосъдие, права и ценности“, 

включващ програмите „Права и 

ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 

когато европейските общества се 

сблъскват с екстремизъм, радикализъм и 

разделение, по-важно от всякога е да се 

насърчават, укрепват и защитават 

правосъдието, правата и ценностите на 

ЕС: правата на човека, зачитането на 

човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството и 

принципите на правовата държава. Това 

ще има дълбоки и преки последици за 

политическия, социалния, културния и 

икономическия живот в ЕС. Като част 

от новия фонд програмата „Правосъдие“ 

ще продължи да подкрепя по-

нататъшното развитие на 

пространството на правосъдие на Съюза 

и трансграничното сътрудничество. 

Програма „Права и ценности“ ще 

обедини програмата „Права, равенство и 

гражданство“ за периода 2014—2020 г., 

създадена с Регламент (ЕС) 

№ 1381/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета8 и програма „Европа за 

гражданите“, създадена с Регламент 

(ЕС) № 390/2014 на Съвета (наричани 

(2) Tези права и ценности трябва да 

продължат да бъдат ефективно 

развивани, защитавани, насърчавани, 

прилагани и споделяни между 

гражданите и народите и да бъдат в 

самата основа на проекта на ЕС, с цел 

тези права и ценности да бъдат 

отстоявани в държавите членки и да 

се избегне неблагоприятното 

въздействие върху целия Съюз от 

евентуалното влошаване на 

състоянието им. Ето защо в бюджета 

на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, 

права и ценности“, включващ 

програмите „Права и ценности“ и 

„Правосъдие“, който ще подкрепя 

отворените, демократични, 

плуралистични и приобщаващи 

общества. В момент, когато 

европейските общества се сблъскват с 

екстремизъм, радикализъм и 

разделение, по-важно от всякога е да се 

насърчават, укрепват и защитават 

правосъдието, правата и ценностите на 

ЕС: правата на човека, зачитането на 

човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството и 

принципите на правовата държава. Това 

ще има дълбоки и преки последици за 

политическия, социалния, културния и 

икономическия живот в ЕС. Като част 

от новия фонд програмата „Правосъдие“ 

ще продължи да подкрепя по-

нататъшното развитие на 

пространството на правосъдие на Съюза 
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по-долу „предшестващите програми“). и трансграничното сътрудничество. 

Програма „Права и ценности“ ще 

обедини програмата „Права, равенство и 

гражданство“ за периода 2014 –2020 г., 

създадена с Регламент (ЕС) 

№ 1381/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета8, и програма „Европа за 

гражданите“, създадена с Регламент 

(ЕС) № 390/2014 на Съвета (наричани 

по-долу „предшестващите програми“). 

_________________ _________________ 

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за създаване на 

програма „ Права, равенство и 

гражданство “ за периода 2014 – 2020 

година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62) 

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за създаване на 

програма „ Права, равенство и 

гражданство “ за периода 2014 – 2020 

година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62) 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Фондът „Правосъдие, права и 

ценности“ и неговите две основни 

програми за финансиране ще бъдат 

насочени предимно към хората и 

субектите, които допринасят за 

превръщането в реалност и активното 

упражняване на нашите общи ценности, 

права и богато многообразие. Крайната 

цел е да се насърчава и подкрепя едно 

основано на права, равноправно, 

приобщаващо и демократично 

общество. Това включва активно 

гражданско общество, насърчаващо 

демократичното, гражданското и 

социалното участие на хората, както и 

богатото многообразие на европейското 

общество, въз основа на нашата обща 

история и памет. В член 11 от Договора 

за Европейския съюз също така се 

посочва, че институциите 

предоставят чрез подходящи средства 

на гражданите и представителните 

(3) Фондът „Правосъдие, права и 

ценности“ и неговите две основни 

програми за финансиране ще бъдат 

насочени предимно към хората и 

субектите, които допринасят за 

превръщането в реалност и активното 

упражняване на нашите общи ценности, 

права и богато многообразие. Крайната 

цел е да се насърчава и подкрепя едно 

основано на общи ценности и права, 

отворено, равноправно, приобщаващо и 

демократично общество чрез 

финансиране на дейности, 

насърчаващи активното участие и 

овластяването на гражданското 
общество. Тези дейности включват 

насърчаване на демократичното, 

гражданското и социалното участие на 

хората, както и на мира и богатото 

многообразие на европейското 

общество въз основа на нашите общи 

ценности, история и памет. Член 11 от 
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организации възможността да изразяват 

и обменят публично мнения във всички 

области на дейност на Съюза. 

Договора за Европейския съюз изисква 

институциите да поддържат 

открит, прозрачен и редовен диалог с 

гражданското общество и да 
предоставят чрез подходящи средства 

на гражданите и представителните 

организации възможността да изразяват 

и обменят публично мнения във всички 

области на дейност на Съюза. 

Комисията следва съответно да 

поддържа редовен диалог с 

бенефициерите по програмата, както 

и с други съответни заинтересовани 

страни. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) За да се доближи Европейският 

съюз до неговите граждани, са 

необходими различни действия и 

координирани усилия. Събирането на 

гражданите в проекти за побратимяване 

на градове или в мрежи от градове и 

подкрепата на организациите на 

гражданското общество в областите, 

обхванати от програмата, ще допринесе 

за увеличаване на ангажираността на 

гражданите в обществото и в крайна 

сметка и на тяхното участие в 

демократичния живот на Съюза. В 

същото време подпомагането на 

дейностите, насърчаващи взаимното 

разбирателство, многообразието, 

диалога и уважението към другите, 

насърчава усещането за принадлежност 

и европейска идентичност, основано на 

споделено разбиране за европейските 

ценности, култура, история и 

наследство. Насърчаването на по-силно 

чувство на принадлежност към Съюза и 

на ценностите на Съюза е особено 

важно сред гражданите на ЕС, които 

живеят в най-отдалечените региони, 

(5) За да се доближи Европейският 

съюз до своите граждани и да се 

увеличи тяхното доверие в него, са 

необходими различни действия и 

координирани усилия. Събирането на 

гражданите в проекти за побратимяване 

на градове или в мрежи от градове и 

подкрепата на организациите на 

гражданското общество в областите, 

обхванати от програмата, ще допринесе 

за увеличаване на ангажираността на 

гражданите в обществото и в крайна 

сметка и на тяхното участие в 

демократичния живот на Съюза. В 

същото време подпомагането на 

дейностите, насърчаващи взаимното 

разбирателство, многообразието, 

диалога, социалното приобщаване и 

уважението към другите, задълбочава 

усещането за принадлежност и 

европейска идентичност, основано на 

споделено разбиране за европейските 

ценности, култура, история и 

наследство. Насърчаването на по-силно 

чувство на принадлежност към Съюза и 

на ценностите на Съюза е особено 
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поради голямото разстояние, което ги 

дели от европейския континент. 

важно сред гражданите на ЕС, които 

живеят в най-отдалечените региони, 

поради голямото разстояние, което ги 

дели от европейския континент. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Дейностите, свързани със 

спомена за миналото, и критичният 

размисъл за историческата памет на 

Европа са необходими, за да накарат 

гражданите да осъзнаят общата история 

като основа за общо бъдеще, морална 

цел и споделени ценности. Значението 

на историческите, културните и 

междукултурните аспекти, както и 

връзките между паметта за миналото и 

създаването на европейска идентичност 

и чувството за принадлежност също 

следва да бъдат взети под внимание. 

(6) Дейностите, свързани със 

спомена за миналото, и критичният 

размисъл за историческата памет на 

Европа са необходими, за да накарат 

гражданите да осъзнаят общата история 

като основа за общо бъдеще, морална 

цел и споделени ценности. Значението 

на историческите, културните и 

междукултурните аспекти, както и 

връзките между паметта за миналото и 

създаването на европейска идентичност, 

основаваща се на многообразието, 

солидарността и чувството за 

принадлежност, както и общото 

културно наследство, също следва да 

бъдат взети под внимание. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Гражданите следва също така да 

бъдат по-добре осведомени за техните 

права, произтичащи от гражданството 

на Съюза, и следва да се чувстват 

спокойни да живеят, пътуват, учат, 

работят и да бъдат доброволци в друга 

държава членка, както и да се чувстват 

способни да ползват и упражняват 

всички свои права, произтичащи от 

гражданството на ЕС, да имат доверие в 

равния достъп, пълната приложимост и 

(7) Гражданите следва също така да 

бъдат по-добре осведомени за своите 

права и привилегии, произтичащи от 

гражданството на Съюза, и следва да се 

чувстват спокойни да живеят, пътуват, 

учат, работят и да бъдат доброволци в 

друга държава членка, както и да се 

чувстват способни да ползват и 

упражняват всички свои права, 

произтичащи от гражданството на ЕС, 

да имат доверие в равния достъп, 
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защитата на техните права без каквато 

и да е дискриминация, независимо къде 

в Съюза се намират във всеки един 

момент. Гражданското общество трябва 

да бъде подпомагано за насърчаването 

и опазването на общите ценности на ЕС 

и повишаването на осведомеността за 

тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и 

за допринасянето за ефективното 

ползване на правата съгласно правото 

на Съюза. 

пълната приложимост и защитата на 

своите права без каквато и да е 

дискриминация, независимо къде в 

Съюза се намират във всеки един 

момент. Гражданското общество трябва 

да бъде укрепено на всички нива чрез 

насърчаването и опазването на общите 

ценности на ЕС и повишаването на 

осведомеността за тях съгласно член 2 

от Договора за ЕС, с цел да се 

допринесе за ефективното ползване на 

правата съгласно правото на Съюза. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Насилието, основано на пола, и 

насилието срещу деца и млади хора 

представляват сериозно нарушение на 

основните права. Насилието продължава 

да присъства в целия Съюз при всякакви 

социални и икономически условия и 

има сериозни последствия за 

физическото и психологическото здраве 

на жертвите и за обществото като цяло. 

Децата, младите хора и жените са 

особено уязвими към насилие, по-

специално при близки 

взаимоотношения. Следва да бъдат 

предприети действия за насърчаване на 

правата на детето и за допринасяне към 

защитата на децата от понасяне на вреди 

и насилие, които представляват 

опасност за тяхното физическо и 

психическо здраве и нарушение на 

тяхното право на развитие, закрила и 

достойнство. Борбата с всички форми на 

насилие, насърчаването на превенцията, 

защитата и подкрепата на жертвите са 

приоритети на Съюза, които спомагат за 

упражняването на основните права на 

лицата и допринасят за равенството 

между жените и мъжете. 

(9) Насилието, основано на пола, и 

насилието срещу деца и млади хора 

представляват сериозно нарушение на 

основните права. Насилието продължава 

да присъства в целия Съюз при всякакви 

социални и икономически условия и 

има сериозни последствия за 

физическото и психологическото здраве 

на жертвите и за обществото като цяло. 

Децата, младите хора и жените са 

особено уязвими към насилие, по-

специално при близки 

взаимоотношения. Следва да бъдат 

предприети действия за насърчаване на 

правата на детето и за допринасяне към 

защитата на децата и младите хора от 

понасяне на вреди и насилие, които 

представляват опасност за тяхното 

физическо и психическо здраве и 

нарушение на тяхното право на 

развитие, закрила и достойнство. 

Борбата с всички форми на насилие, 

насърчаването на превенцията, защитата 

и подкрепата на жертвите са приоритети 

на Съюза, които спомагат за 

упражняването на основните права на 

лицата и допринасят за равенството 
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между жените и мъжете. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Правото на зачитане на личния и 

семейния живот на дадено лице, на 

жилището му и на личните му 

съобщения (правото му на 

неприкосновеност на личния живот) е 

основно право, залегнало в член 7 на 

Хартата на основните права. Защитата 

на личните данни е основно право, 

залегнало в член 8 от Хартата на 

основните права и член 16 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Спазване на правилата за защита 

на личните данни подлежи на контрол 

от независими надзорни органи. В 

правната рамка на Съюза, и по-

специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета12 и 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета13, 

се определят разпоредбите, с които да се 

гарантира, че правото на защита на 

личните данни е ефективно защитено. 

Тези правни инструменти възлагат на 

националните надзорни органи за 

защита на данните задачата за 

насърчаване на обществената 

информираност и разбиране на 

рисковете, правилата, предпазните 

мерки и правата по отношение на 

обработването на лични данни. Съюзът 

следва да може да провежда дейности за 

повишаване на осведомеността, 

проучвания и други съответни дейности 

предвид значението на правото на 

защита на личните данни във времена 

на бързо технологично развитие. 

(13) Правото на зачитане на личния и 

семейния живот на дадено лице, на 

жилището му и на личните му 

съобщения (правото му на 

неприкосновеност на личния живот) е 

основно право, залегнало в член 7 на 

Хартата на основните права. Защитата 

на личните данни е основно право, 

залегнало в член 8 от Хартата на 

основните права и член 16 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. Спазване на правилата за защита 

на личните данни подлежи на контрол 

от независими надзорни органи. В 

правната уредба на Съюза, и по-

специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета12 и 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета13, 

се определят разпоредбите, с които да се 

гарантира, че правото на защита на 

личните данни е ефективно защитено. 

Тези правни инструменти възлагат на 

националните надзорни органи за 

защита на данните задачата за 

насърчаване на обществената 

информираност и разбиране на 

рисковете, правилата, предпазните 

мерки и правата по отношение на 

обработването на лични данни. Съюзът 

следва да може да провежда дейности за 

повишаване на осведомеността, да 

подкрепя организациите на 

гражданското общество в усилията 

им за защита на данните съгласно 

стандартите на Съюза и да извършва 

проучвания и други съответни дейности 

предвид значението на правото на 

защита на личните данни в ерата на 
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бързо технологично развитие. 

_________________ _________________ 

12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1-88. 12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88. 

13 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89 – -131. 13 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89 – 131. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В член 24 от ДФЕС 

Европейският парламент и Съветът се 

задължават да приемат разпоредби 

относно процедурите и условията, 

необходими за представянето на 

гражданска инициатива по смисъла на 

член 11 от Договора за Европейския 

съюз. Това е направено с приемането на 

Регламент [(ЕС) № 211/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета]14. 

Програмата следва да подпомага 

финансирането на техническата и 

организационна подкрепа за изпълнение 

на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по 

този начин се подкрепя упражняването 

от страна на гражданите на правото да 

предлагат и подкрепят европейски 

граждански инициативи. 

(14) Европейската гражданска 

инициатива е първият наднационален 

инструмент за демокрация на 

участието, като създава пряка връзка 

между европейските граждани и 

институциите на ЕС. В член 24 от 

ДФЕС Европейският парламент и 

Съветът се задължават да приемат 

разпоредби относно процедурите и 

условията, необходими за 

представянето на гражданска 

инициатива по смисъла на член 11 от 

Договора за Европейския съюз. Това е 

направено с приемането на Регламент 

[(ЕС) № 211/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета]14. Програмата 

следва да подпомага финансирането на 

техническата и организационна 

подкрепа за изпълнение на Регламент 

[(ЕС) № 211/2011], като по този начин 

се подкрепя упражняването от страна на 

гражданите на правото да предлагат 

европейски граждански инициативи, 

както и да подкрепят и насърчават 

тези инициативи. 

_________________ _________________ 

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. относно 

гражданската инициатива (ОВ L 65, 

11.3.2011 г., стр. 1). 

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. относно 

гражданската инициатива (ОВ L 65, 

11.3.2011 г., стр. 1). 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Независимите органи по правата 

на човека и организациите на 

гражданското общество играят важна 

роля за насърчаване, защита и 

повишаване на осведомеността относно 

общите ценности на Съюза съгласно 

член 2 от Договора за ЕС, както и за 

допринасяне за ефективното ползване 

на правата съгласно законодателството 

на Съюза, включително Хартата на 

основните права на ЕС. Както е 

отразено в Резолюцията на Европейския 

парламент от 18 април 2018 г., 

подходящата финансова подкрепа е 

ключова за развитието на благоприятна 

и устойчива среда, за да могат 

организациите на гражданското 

общество да засилят ролята си и да 

изпълняват своите функции по 

независим и ефективен начин. Ето защо, 

като допълва усилията на национално 

равнище, финансирането от ЕС следва 

да допринася за подкрепата, 

оправомощаването и изграждането на 

капацитета на независимите 

организации на гражданското общество, 

занимаващи се с насърчаването на 

правата на човека, чиито дейности 

помагат за стратегическото прилагане 

на правата съгласно правото на ЕС и 

Хартата на основните права на ЕС, 

включително чрез застъпничество и 

дейности като „обществен страж“, както 

и за насърчаване, защита и повишаване 

на осведомеността относно общите 

ценности на Съюза на национално 

равнище. 

(18) Независимите органи по правата 

на човека и организациите на 

гражданското общество играят важна 

роля за насърчаване, защита и 

повишаване на осведомеността относно 

общите ценности на Съюза съгласно 

член 2 от Договора за ЕС, както и за 

допринасяне за ефективното ползване 

на правата съгласно законодателството 

на Съюза, включително Хартата на 

основните права на ЕС. Както е 

отразено в резолюцията на Европейския 

парламент от 19 април 2018 г., 

предоставянето на достатъчна и 

подходяща финансова подкрепа е 

ключово за развитието на благоприятна 

и устойчива среда, за да могат 

организациите на гражданското 

общество да засилят ролята си и да 

изпълняват своите функции по 

независим и ефективен начин. Ето защо, 

като допълва усилията на национално 

равнище, финансирането от ЕС следва 

да допринася за подкрепата, 

оправомощаването и изграждането, 

включително чрез подходящо основно 

финансиране и опростени варианти 

за разходите, финансови правила и 

процедури, на капацитета на 

независимите организации на 

гражданското общество, занимаващи се 

с насърчаването на правата на човека, 

чиито дейности помагат за 

стратегическото прилагане на правата 

съгласно правото на ЕС и Хартата на 

основните права на ЕС, включително 

чрез застъпничество и дейности като 

„обществен страж“, както и за 

насърчаване, защита и повишаване на 

осведомеността относно общите 

ценности на Съюза на местно, 

регионално и национално равнище. 



 

AD\1169826BG.docx 11/31 PE627.900v02-00 

 BG 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) За да се гарантира ефективното 

разпределение на средствата от общия 

бюджет на Съюза, е необходимо да се 

осигури европейска добавена стойност 

на всички извършвани действия и 

тяхното допълване с дейностите на 

държавите членки, като същевременно 

се търси последователност, допълване 

и полезни взаимодействия с програми 

за финансиране, подпомагащи области 

на политиката с тесни връзки една с 

друга, по-специално в рамките на фонда 

„Правосъдие, права и ценности“ – и по 

този начин с програма „Правосъдие“ – 

както и с програми „Творческа Европа“ 

и „Еразъм+“, за да се реализира 

потенциалът на културните 

взаимовръзки в областта на културата, 

медиите, изкуствата, образованието и 

творчеството. Необходимо е да се 

създадат полезни взаимодействия с 

други европейски програми за 

финансиране, по-специално в областта 

на заетостта, вътрешния пазар, 

предприемачеството, младежта, 

здравето, гражданството, правосъдието, 

миграцията, сигурността, 

научноизследователската дейност, 

иновациите, технологиите, 

промишлеността, сближаването, 

туризма, външните отношения, 

търговията и развитието. 

(21) За да се гарантира ефективното 

разпределение на средствата от общия 

бюджет на Съюза, е необходимо да се 

осигури европейска добавена стойност 

на всички извършвани действия, 

включително на действията, 

насочени към насърчаването и 

защитата на нашите общи 

ценности, заложени в член 2 от ДЕС, 
и тяхното допълване с дейностите на 

държавите членки, ако такива 

дейности се извършват на равнището 

на държавите членки. Полагат се 

усилия за постигане на 
последователност, допълване и полезни 

взаимодействия с програмите за 

финансиране, подпомагащи области на 

политиката с тесни връзки една с друга, 

по-специално в рамките на фонда 

„Правосъдие, права и ценности“ – и по 

този начин с програма „Правосъдие“ – 

както и с програми „Творческа Европа“ 

и „Еразъм+“, за да се реализира 

потенциалът на културните 

взаимовръзки в областта на културата, 

медиите, изкуствата, образованието и 

творчеството. Това полезно 

взаимодействие ще осигури също така 

закрила за плуралистичните и 

независими свободни медии и ще ги 

насърчава, ще гарантира свободата 

на словото и ще предотвратява 

разпространението на невярна 

информация. Необходимо е да се 

създадат полезни взаимодействия с 

други европейски програми за 

финансиране, по-специално в областта 

на заетостта, вътрешния пазар, 

предприемачеството, младежта, 

здравето, гражданството, правосъдието, 
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миграцията, сигурността, 

научноизследователската дейност, 

иновациите, технологиите, 

промишлеността, сближаването, 

туризма, външните отношения, 

търговията, развитието и защитата 

на климата и околната среда. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Към настоящата програма се 

прилага Регламент (ЕС, Евратом) 

№ [новият ФР] („Финансовият 

регламент“). В него са определени 

правилата относно изпълнението на 

бюджета на Съюза, включително 

правилата относно безвъзмездните 

средства, наградите, обществените 

поръчки, непрякото изпълнение, , 

финансовите инструменти и 

бюджетните гаранции. 

(23) Към настоящата програма се 

прилага Регламент (ЕС, Евратом) 

№ [новият ФР] („Финансовият 

регламент“). В него са определени 

правилата относно изпълнението на 

бюджета на Съюза, включително 

правилата относно безвъзмездните 

средства, наградите, обществените 

поръчки, непрякото изпълнение, 

финансовото подпомагане, 

финансовите инструменти и 

бюджетните гаранции, и се изисква 

пълна прозрачност, добро финансово 

управление, както и разумно 

използване на средствата. По-

специално правилата относно 

възможността организациите на 

гражданското общество да бъдат 

финансирани чрез многогодишни 

оперативни безвъзмездни средства и 

чрез безвъзмездни средства, 

предоставяни на каскаден принцип, 

следва да бъдат приведени в действие 

като част от изпълнението на тази 

програма. Правилата трябва по 

възможност да сведат до минимум 

административната тежест за 

кандидатите. Когато това е 

възможно, следва да може да се 

приемат заявления в електронен вид. 

Кандидатите за финансиране и 

бенефициерите във всяко направление 

следва да имат достъп до национално 
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звено за контакт, което да им 

предоставя подкрепа на всеки етап 

от процедурата за кандидатстване. 

Следва да се обърне надлежно 

внимание на необходимостта от 

бързи и гъвкави процедури за 

отпускане на безвъзмездни средства, 

например двуетапна процедура за 

оценка, за да се намалят разходите за 

изготвяне на предложенията, които 

се оказват неуспешни, и за да се 

подобри ефикасността на 

програмата. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Съгласно параграфи 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

съществува необходимост от оценка на 

настоящата програма въз основа на 

информацията, събрана чрез конкретни 

изисквания за мониторинг, като 

същевременно се избягват 

свръхрегулирането и 

административната тежест, по-

специално за държавите членки. Когато 

е целесъобразно, тези изисквания могат 

да включват измерими показатели като 

основа за оценяване на последиците от 

програмата по места. 

(29) Съгласно параграфи 22 и 23 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

съществува необходимост от оценка на 

настоящата програма въз основа на 

информацията, събрана чрез конкретни 

изисквания за мониторинг, като 

същевременно се избягват 

свръхрегулирането и 

административната тежест, по-

специално за държавите членки. В този 

контекст примерите за кандидати и 

бенефициери, които евентуално не 

разполагат с необходимите ресурси и 

персонал, за да изпълнят 

изискванията за мониторинг и 

докладване, биха могли да се разбират 

като организации на гражданското 

общество, местни публични органи, 

социални партньори и др. Когато е 

целесъобразно, тези изисквания могат 

да включват измерими показатели като 

основа за оценяване на последиците от 

програмата по места. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 2 Член 2 

Цели на програмата Цели на програмата 

1. Общата цел на програмата е да 

насърчава и защитава правата и 

ценностите, залегнали в договорите на 

ЕС, включително чрез подкрепа на 

организациите на гражданското 

общество, с цел поддържането на 

отворени, демократични и 

приобщаващи общества. 

1. Общата цел на програмата е да 

насърчава и защитава правата и 

ценностите, заложени в Договорите, 

включително демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права по силата на член 2 

от ДЕС, по-специално чрез подкрепа и 

изграждане на капацитета на 

организациите на гражданското 

общество на местно, регионално, 

национално и транснационално 

равнище, с цел поддържането на 

отворени, основани на правата, 

демократични, характеризиращи се с 

равенство и приобщаващи общества. 

2. В рамките на общата цел, 

посочена в параграф 1, програмата има 

следните конкретни цели, които 

съответстват на направленията: 

2. В рамките на общата цел, 

посочена в параграф 1, програмата има 

следните конкретни цели, които 

съответстват на направленията: 

a) да утвърждава равенството и 

правата (направление „Равенство и 

права“), 

a) да утвърждава равенството и 

правата (направление „Равенство и 

права“), 

б) да насърчава ангажираността и 

участието на гражданите в 

демократичния живот на Съюза 

(направление „Гражданска 

ангажираност и участие“); 

б) да насърчава ангажираността и 

участието на гражданите в 

демократичния живот на Съюза 

(направление „Европа за 

гражданите“); 

в) борба с насилието (направление 

„Дафне“). 

в) борба с всички форми на 

насилие (направление „Дафне“). 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Член 3 Член 3 

Направление „Равенство и права“  Направление „Равенство и права“  

В рамките на специфичната цел, 

определена в член 2, параграф 2, буква 

а), програмата поставя акцент върху: 

В рамките на общата цел, определена в 

член 2, параграф 1, и на конкретната 
цел, определена в член 2, параграф 2, 

буква а), програмата поставя акцент 

върху: 

a) предотвратяването и борбата с 

неравенствата и дискриминацията, 

основани на пол, расов или етнически 

произход, религия или убеждения, 

увреждания, възраст или сексуална 

ориентация, и подкрепа на 

всеобхватните политики за насърчаване 

на равенството между половете и борба 

с дискриминацията и за тяхното 

интегриране, както и политиките за 

борба с расизма и всички форми на 

нетолерантност; 

a) предотвратяването и борбата с 

неравенствата и дискриминацията, 

основани на пол, расов, социален, 

културен или етнически произход, 

религия или убеждения, увреждания, 

възраст, език или сексуална ориентация, 

и подкрепа на всеобхватните политики 

за насърчаване на равенството между 

половете и борба с дискриминацията и 

за тяхното интегриране, както и 

политиките за борба с расизма и всички 

форми на нетолерантност, като 

същевременно се зачитат 

конституционните разпоредби на 

държавите членки; 

б) защитата и утвърждаването на 

правата на детето, правата на хората с 

увреждания, правата, свързани с 

гражданството на Съюза и правата на 

защита на личните данни. 

б) защитата и утвърждаването на 

правата на детето, правата на хората с 

увреждания, правата, свързани с 

гражданството на Съюза и правата на 

защита на личните данни. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 4 Член 4 

Направление „Гражданска 

ангажираност и участие“ 

Направление „Европа за гражданите“ 

В рамките на специфичната цел, 

определена в член 2, параграф 2, буква 

б), програмата поставя акцент върху: 

В рамките на общата цел, определена в 

член 2, параграф 1, и на конкретната 
цел, определена в член 2, параграф 2, 

буква б), програмата поставя акцент 

върху: 

a) подобряване на разбирането на 

гражданите за Съюза и неговите 

a) подобряване на разбирането на 

гражданите за Съюза и неговите 
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история, културно наследство и 

многообразие; 

история, културно наследство и 

многообразие; 

б) насърчаване на обмена и 

сътрудничеството между гражданите от 

различни държави; насърчаване на 

гражданското и демократичното 

участие, като се даде на гражданите и 

представителните организации 

възможността да изразяват и обменят 

публично мнения във всички области на 

дейност на Съюза; 

б) насърчаване на обмена и 

сътрудничеството между гражданите от 

различни държави; насърчаване на 

гражданското и демократичното участие 

чрез предоставяне на гражданите и 

представителните организации на 

възможността да изразяват и обменят 

публично мнения във всички области на 

дейност на Съюза, с цел да се повиши 

осведомеността за плуралистичната 

демокрация на участието, 

принципите на правовата държава и 

основните права. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5 Член 5 

Направление „Дафне“ Направление „Дафне“ 

В рамките на специфичната цел, 

определена в член 2, параграф 2, буква 

в), програмата поставя акцент върху: 

В рамките на общата цел, определена в 

член 2, параграф 1, и на конкретната 
цел, определена в член 2, параграф 2, 

буква в), програмата поставя акцент 

върху: 

a) предотвратяване и борба с 

всички форми на насилие над деца, 

млади хора и жени, както и с насилието 

над други изложени на риск групи; 

a) предотвратяване, включително 

посредством образователни 

дейности, и борба с всички форми на 

насилие над деца, млади хора и жени, 

както и с насилието над други изложени 

на риск групи; 

б) да подкрепя и защитава 

жертвите на подобно насилие. 

б) оказване на подкрепа и защита 

за жертвите на подобно насилие и 

осигуряване на еднаква степен на 

защита в целия ЕС, включително чрез 

улесняване на достъпа на всички 

жертви на подобно насилие до 

правосъдие, до услуги за оказване на 

подкрепа на жертвите и до 

полицията с цел докладване на 
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случаите на насилие.  

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Програмата може да предоставя 

финансиране чрез всяка една от 

формите, предвидени във Финансовия 

регламент. 

2. Програмата може да предоставя 

финансиране посредством 

безвъзмездни средства за дейности и 

многогодишни оперативни 

безвъзмездни средства чрез всяка една 

от формите, предвидени във 

Финансовия регламент, включително 

използването на еднократни суми, 

единични разходи, единни ставки и 

безвъзмездни средства, предоставяни 

на каскаден принцип. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9 Член 9 

Вид дейности Вид дейности 

Дейностите, допринасящи за 

постигането на конкретна цел, 

посочена в член 2, може да получат 

финансиране съгласно настоящия 

регламент. По-специално дейностите, 

посочени в приложение I, са допустими 

за финансиране. 

Дейностите, допринасящи за 

постигането на общата цел, посочена в 

член 2, параграф 1, или за 

постигането на някоя от 

конкретните цели, посочени в член 2, 

параграф 2, могат да получат 

финансиране съгласно настоящия 

регламент. По-специално дейностите, 

посочени в приложение I, са допустими 

за финансиране. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 9 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Дейности, допустими за финансиране 

 Общите и конкретните цели на 

програмата, определени в член 2, ще 

бъдат постигнати по-специално, но 

не само, чрез оказването на подкрепа 

за следните дейности, извършвани от 

един или повече допустими субекта: 

 a) повишаване на осведомеността, 

образоване на обществеността, 

насърчаване и разпространение на 

информация с цел задълбочаване на 

познанията за политиките, 

принципите и правата в обхванатите 

от програмата области; 

 б) взаимно обучение чрез обмен на 

добри практики между 

заинтересованите страни с цел 

задълбочаване на познанията и 

взаимното разбиране и активизиране 

на гражданското и демократичното 

участие;  

 в) аналитичен мониторинг, дейности 

по докладване и застъпничество с цел 

подобряване на разбирането на 

ситуацията в държавите членки и на 

равнището на Съюза в обхванатите 

от програмата области, както и с 

цел подобряване на транспонирането 

и изпълнението на правото на Съюза, 

на политиките и общите ценности 

на Съюза в държавите членки, като 

тези дейности включват например 

събирането на данни и 

статистическа информация; 

разработване на общи методи и – по 

целесъобразност – на показатели или 

целеви параметри; проучвания, 

изследвания, анализи и допитвания; 

оценки; оценка на въздействието; 

изготвяне и публикуване на 

ръководства, доклади и образователни 

материали; 
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 г) обучаване на съответните 

заинтересовани страни за 

задълбочаване на познанията им по 

отношение на политиките и правата 

в обхванатите области и укрепване 

на способността на съответните 

заинтересовани страни да се 

застъпват за политиките и правата 

в обхванатите области; 

 д) насърчаване на обществената 

осведоменост и разбирането по 

отношение на рисковете, правилата, 

предпазните мерки и правата във 

връзка със защитата на личните 

данни, неприкосновеността на 

личния живот и сигурността в 

цифровата сфера, както и справяне с 

фалшивите новини и целенасоченото 

разпространение на невярна 

информация посредством повишаване 

на осведомеността, обучения, 

проучвания и мониторингови 

дейности; 

 е) обединяване на европейски 

граждани от различни 

националности и култури, като им се 

дава възможност да участват в 

дейности и проекти по 

побратимяване на градове; 

 ж) насърчаване и улесняване на 

активното и приобщаващо участие в 

изграждането на по-демократичен 

Съюз, както и повишаване на 

осведомеността и насърчаване и 

защита на правата и ценностите 

чрез оказване на подкрепа за 

организациите на гражданското 

общество; 

 з) финансиране на техническата и 

организационната подкрепа за 

изпълнението на Регламент [(ЕС) 

№ 211/2011], като по този начин се 

подкрепя упражняването от страна 

на гражданите на правото да 

предлагат и подкрепят европейски 

граждански инициативи; 
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 и) подпомагане на организациите на 

гражданското общество, извършващи 

дейност в обхванатите от 

програмата области на всички 

равнища, както и развиване на 

капацитета на европейските мрежи 

и организациите на гражданското 

общество за оказване на принос към 

развитието, повишаването на 

осведомеността и мониторинга по 

отношение на изпълнението на 

законодателството, политическите 

цели, ценностите и стратегиите на 

Съюза; 

 й) подобряване на запознатостта с 

програмата и на разпространението 

и прехвърлимостта на резултатите 

от нея, както и насърчаване на 

работата с граждани и 

гражданското общество, 

включително чрез създаване и 

подкрепа на независими бюра на 

програмата; 

 к) укрепване на капацитета и 

независимостта на защитниците на 

правата на човека и на организациите 

на гражданското общество, които 

следят за спазването на принципите 

на правовата държава, и оказване на 

подкрепа за дейностите на местно, 

регионално, национално и 

транснационално равнище;  

 л) подпомагане на защитата на 

лицата, сигнализиращи за нарушения, 

включително инициативи и мерки за 

установяване на безопасни канали за 

докладване в рамките на 

организациите, както и пред 

публичните органи или други 

съответни органи, както и мерки за 

защита на лицата, сигнализиращи за 

нередности, от уволнение, 

понижаване на длъжността или 

други форми на репресивни мерки, 

включително посредством 

информация и обучения за 

съответните публични органи и 
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заинтересовани страни; 

 м) осигуряване на подкрепа за 

инициативи и мерки за насърчаване и 

защита на свободата и плурализма на 

медиите и за изграждане на 

капацитет с оглед на новите 

предизвикателства, например новите 

медии и борбата с изказванията, 

проповядващи вражда и омраза; 

 н) осигуряване на подкрепа и 

изграждане на капацитета на 

организациите на гражданското 

общество, които насърчават и 

извършват мониторинг на 

почтеността и борбата с 

корупцията, прозрачността и 

отчетността на публичните органи; 

 о) осигуряване на подкрепа за 

организациите на гражданското 

общество, извършващи дейност в 

областта на защитата и 

насърчаването на основните права, 

включително подкрепа за 

дейностите, насочени към 

повишаване на осведомеността и 

подпомагане на образованието в 

областта на основните права. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комитетът за оценка може да 

бъде съставен от външни експерти. 

2. Комитетът за оценка може да 

бъде съставен от външни експерти. 

Съставът на комитета за оценка се 

характеризира с балансирано 

представителство на половете.  

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 14 Член 14 

Мониторинг и докладване Мониторинг и докладване 

1. Показателите за докладване 

относно напредъка на програмата по 

отношение на постигането на 

конкретните цели, определени в член 2, 

са посочени в приложение II. 

1. Показателите за докладване 

относно напредъка на програмата по 

отношение на постигането на 

конкретните цели, определени в член 2, 

са посочени в приложение II. Данните, 

събрани за целите на мониторинга и 

докладването, по целесъобразност се 

групират по пол, възраст, образование 

и други значими фактори. 

2. За да се гарантира ефективна 

оценка на напредъка на програмата към 

постигане на целите ѝ, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 16, да разработи разпоредби за 

установяването на рамка за мониторинг 

и оценка, включително чрез изменения 

на приложение II, както и да 

преразглежда и да допълва 

показателите, когато това е необходимо. 

2. За да се гарантира ефективна 

оценка на напредъка на програмата към 

постигане на целите ѝ, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 16, да разработи разпоредби за 

установяването на рамка за мониторинг 

и оценка, включително чрез изменения 

на приложение II, както и да 

преразглежда и да допълва 

показателите, когато това е необходимо. 

3. Системата за отчитане на 

изпълнението гарантира ефикасното, 

ефективно и навременно събиране на 

данните за мониторинга на 

изпълнението на програмата и на 

нейните резултати. За тази цел на 

получателите на средства от Съюза и на 

държавите членки се налагат 

пропорционални изисквания за 

докладване. 

3. Системата за отчитане на 

изпълнението гарантира ефикасното, 

ефективно и навременно събиране на 

данните за мониторинга на 

изпълнението на програмата и на 

нейните резултати. За тази цел на 

получателите на средства от Съюза и на 

държавите членки се налагат 

пропорционални изисквания за 

докладване. Комисията предоставя 

лесни за ползване формати и предлага 

насоки и съдействие, по-конкретно за 

кандидатите и бенефициерите, 

които невинаги разполагат с 

необходимите ресурси и персонал, за 

да изпълнят изискванията за 

докладване. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията представя 

заключенията от оценките, придружени 

от нейните наблюдения на Европейския 

парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите. 

4. Комисията представя 

заключенията от оценките, придружени 

от нейните наблюдения, на Европейския 

парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите. Комисията 

оповестява оценката и осигурява 

лесен достъп до нея, като я публикува 

на своя уебсайт. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

Комисията също така провежда 

сътрудничество на ранен етап и 

обмен на мнения с Европейския 

парламент и Съвета, а именно като 

им предоставя едновременно с 

експертите от държавите членки 

всички документи, включително 

проектите на делегирани актове, и 

като осигурява системен достъп на 

експертите на Европейския 

парламент и на Съвета до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията. За тази цел 

Европейският парламент и Съветът 

получават информация за графика за 

следващите месеци, както и покани 

за всички заседания на експертите. 

 

Изменение  24 
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Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета независимо от 

възможността гражданите на ЕС и 

други заинтересовани страни да 

изразят своето становище по 

проекта на текста на въпросния 

делегиран акт в срок от четири 

седмици. Може да се проведат 

консултации с Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 Член 18 

Информация, комуникация и 

публичност 

Информация, комуникация и 

публичност 

1. Получателите на финансиране от 

Съюза посочват неговия произход и 

гарантират видимостта на 

финансирането от Съюза (по-специално 

когато популяризират действията и 

резултатите от тях), като предоставят 

последователна, ефективна и 

пропорционална целева информация на 

различни видове публика, включително 

медиите и обществеността. 

1. Получателите на финансиране от 

Съюза посочват неговия произход и 

гарантират видимостта на 

финансирането от Съюза (по-специално 

когато популяризират действията и 

резултатите от тях), като предоставят 

последователна, ефективна и 

пропорционална целева информация на 

различни видове публика, включително 

медиите и обществеността. 

2. Комисията осъществява 

информационни и комуникационни 

дейности по отношение на програмата и 

нейните действия и резултати. 

Финансовите ресурси, отпуснати на 

програмата, допринасят също така за 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

2. Комисията осъществява на 

местно, регионално, национално и 

европейско равнище информационни и 

комуникационни дейности по 

отношение на програмата и нейните 

действия и резултати. Финансовите 

ресурси, отпуснати на програмата, 

допринасят също така за 
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доколкото те са свързани с целите, 

посочени в член 2. 

институционалната комуникация на 

политическите приоритети на Съюза, 

доколкото те са свързани с целите, 

посочени в член 2. 

 2а. Всяка държава членка създава 

независимо национално звено за 

контакт, чиято задача е да 

предоставя на заинтересованите 

страни и бенефициерите по 

програмата насоки, практическа 

информация и подпомагане във връзка 

с всички аспекти на програмата и 

процедурата за кандидатстване за 

нея. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Приложение І 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приложение І Приложение І 

Дейности по програмата Дейности по програмата 

Конкретните цели на програмата, 

посочени в член 2, параграф 2, ще се 

осъществяват по-специално чрез 

подпомагане на следните дейности: 

Общата цел, посочена в член 2, 

параграф 1, и конкретните цели, 

посочени в член 2, параграф 2, ще се 

осъществяват по-специално чрез 

подпомагане на следните дейности: 

a) повишаване на осведомеността, 

разпространение на информация с цел 

подобряване на познаването на 

политиките и правата в обхванатите от 

програмата области; 

a) повишаване на осведомеността, 

образоване на обществеността и 

разпространение на информация с цел 

подобряване на познаването на 

политиките и правата в обхванатите от 

програмата области; 

б) взаимно обучение чрез обмен на 

добри практики между 

заинтересованите страни с цел 

подобряване на познаването и 

взаимното разбиране и на гражданското 

и демократичното участие; 

б) взаимно обучение чрез обмен на 

добри практики между 

заинтересованите страни с цел 

подобряване на познаването и 

взаимното разбиране и на гражданското 

и демократичното участие; 

в) аналитични и мониторингови 

дейности1 за подобряване на 

разбирането на ситуацията в държавите 

членки и на равнището на ЕС в 

в) аналитични и мониторингови 

дейности и дейности по докладване и 

застъпничество1 за подобряване на 

разбирането на ситуацията в държавите 
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обхванатите от програмата области, 

както и за подобряване на прилагането 

на правото и политиките на ЕС; 

членки и на равнището на ЕС в 

обхванатите от програмата области, 

както и за подобряване на прилагането 

на правото и политиките на ЕС; 

г) обучение на съответните 

заинтересовани страни с цел 

подобряване на познанията им относно 

политиките и правата в обхванатите 

области; 

г) обучение на съответните 

заинтересовани страни с цел 

подобряване на познанията им относно 

политиките и правата в обхванатите 

области, както и укрепване на техния 

капацитет да се застъпват за тези 

политики и права; 

д) разработване и поддръжка на 

инструменти за информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ); 

д) разработване и поддръжка на 

инструменти за информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ); 

 да) насърчаване на обществената 

осведоменост и разбирането по 

отношение на рисковете, правилата, 

предпазните мерки и правата във 

връзка със защитата на личните 

данни, неприкосновеността на 

личния живот и цифровата 

сигурност, както и справяне с 

фалшивите новини и целенасоченото 

разпространение на невярна 

информация посредством повишаване 

на осведомеността, обучения, 

проучвания и мониторингови 

дейности; 

е) повишаване на осведомеността 

на гражданите относно европейската 

култура и история и паметта за 

миналото, както и засилване на 

чувството им за принадлежност към 

Съюза; 

е) повишаване на осведомеността 

на гражданите относно европейската 

култура и история и паметта за 

миналото, както и засилване на 

чувството им за принадлежност към 

Съюза; 

ж) обединяване на европейски 

граждани от различни националности и 

култури, като им се дава възможност да 

участват в дейности по побратимяване 

на градове; 

ж) обединяване на европейски 

граждани от различни националности и 

култури, като им се дава възможност да 

участват в дейности по побратимяване 

на градове; 

з) насърчаване и улесняване на 

активното участие в изграждането на 

по-демократичен Съюз, както и 

осведоменост за правата и ценностите 

чрез подкрепа за организациите на 

гражданското общество. 

з) насърчаване и улесняване на 

активното и приобщаващо участие в 

изграждането на по-демократичен 

Съюз, както и осведоменост за правата и 

ценностите чрез подкрепа за 

организациите на гражданското 

общество, включително за 
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организациите на гражданското 

общество на местно, регионално, 

национално и транснационално 

равнище, които следят за спазването 

на принципите на правовата държава 

и зачитането на основните права в 

дадена държава членка; 

 за) допълнително укрепване на 

осведомеността на гражданите за 

техните права и задължения, 

произтичащи от европейското 

гражданство, като правото да 

пътуват, работят, учат и живеят в 

друга държава членка, посредством 

информационни кампании; 

 зб) специализирано обучение за 

лицата, работещи в публичния 

сектор на дадена държава членка, 

относно правата и задълженията на 

гражданите на други държави членки, 

които живеят, работят, учат или 

пътуват в тази държава членка, 

както и обучение относно мерките за 

гарантиране на спазването на тези 

права; 

и) финансиране на техническата и 

организационната подкрепа за 

изпълнение на Регламент [(ЕС) 

№ 211/2011], като по този начин се 

подкрепя упражняването от страна на 

гражданите на правото да предлагат и 

подкрепят европейски граждански 

инициативи; 

и) финансиране на техническата и 

организационната подкрепа за 

изпълнение на Регламент [(ЕС) 

№ 211/2011], като по този начин се 

подкрепя упражняването от страна на 

гражданите на правото да предлагат и 

подкрепят европейски граждански 

инициативи; 

й) развитие на капацитета на 

европейските мрежи за насърчаване и 

доразвиване на законодателните актове 

на Съюза, целите на политиката и 

стратегиите, както и за подкрепа на 

организациите на гражданското 

общество, осъществяващи дейности 

в областите, обхванати от 

програмата; 

й) развитие на капацитета на 

европейските мрежи за насърчаване и 

доразвиване на законодателните актове 

на Съюза, целите на политиката и 

стратегиите; 

к) подобряване на запознатостта с 

програмата и на разпространението и 

прехвърлимостта на резултатите от нея, 

както и насърчаване на работата с 

граждани, включително чрез създаване 

к) подобряване на запознатостта с 

програмата и на разпространението и 

прехвърлимостта на резултатите от нея, 

както и насърчаване на работата с 

граждани, включително чрез създаване 
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и подкрепа на бюра на 

програмата/мрежа от национални звена 

за контакт; 

и подкрепа на бюра на 

програмата/мрежа от национални звена 

за контакт; 

 ка) укрепване на капацитета и 

независимостта на организациите на 

гражданското общество и 

защитниците на правата на човека 

на местно, регионално, национално и 

транснационално равнище, които 

следят за спазването на принципите 

на правовата държава и зачитането 

на основните права в дадена държава 

членка; 

 кб) подпомагане на защитата на 

лица, сигнализиращи за нередности, 

включително мерки за създаване на 

безопасни канали за докладване в 

рамките на организациите и пред 

публичните органи или други 

съответни органи; 

 кв) насърчаване и подпомагане на 

свободата и плурализма на медиите и 

изграждане на капацитет с оглед на 

новите предизвикателства, например 

новите медии и борбата с 

изказванията, проповядващи вражда 

и омраза; 

 кг) изграждане на капацитета на 

публичните органи с оглед на 

подобряването на тяхната 

прозрачност и отчетност, като 

същевременно се укрепват 

организациите на гражданското 

общество, които насърчават и 

извършват мониторинг на 

прозрачността и отчетността на 

тези публични органи. 

_________________ _________________ 

1 Тези дейности включват например 

събирането на данни и статистическа 

информация; разработването на общи 

методики и ако е целесъобразно – на 

показатели или референтни критерии; 

проучвания, изследвания, анализи и 

допитвания; оценки; оценка на 

въздействието; изготвянето и 

1 Тези дейности включват например 

събирането на данни и статистическа 

информация; разработването на общи 

методики и ако е целесъобразно – на 

показатели или референтни критерии; 

проучвания, изследвания, анализи и 

допитвания; оценки; оценка на 

въздействието; изготвянето и 
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публикуването на ръководства, доклади 

и образователни материали. 

публикуването на ръководства, доклади 

и образователни материали. 
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