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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията

Комисията предлага да се създаде програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—
2020 г.  Предложението отчита опита и оценките на настоящата програма „Европа за 
гражданите“ за периода 2007—2013 г., както и консултациите със заинтересованите 
страни. Беше извършена цялостна оценка на въздействието.

 цел на програмата във вида, в който е предложена от Комисията, е „укрепване на 
паметта за миналото и подобряване на капацитета за гражданско участие на равнището 
на Съюза“. Конкретните цели биха били „насърчаване провеждането на дебати, 
размисъл и сътрудничество във връзка с паметта за миналото, интеграцията на Съюза и 
неговата история“ и „подпомагане на по-доброто разбиране от страна на гражданите и 
развиване на капацитета им за участие в процеса на създаване на политики на Съюза и 
осигуряването на условия за солидарност, социална ангажираност и доброволческа 
дейност на равнището на Съюза“. Комисията определи също и набор от оперативни 
цели, за които се смята, че ще повишат капацитета й да определя по-устойчиви 
показатели за по-добра оценка на напредъка и въздействието. Тези оперативни цели са 
насочени към „подкрепа на организациите за насърчаване на дебата и дейностите във 
връзка с паметта за миналото, европейските ценности и история“, „подкрепа на 
организациите от общ европейски интерес, транснационалните партньорства и мрежите 
за насърчаване на взаимодействията между гражданите по въпросите на Съюза“ с 
хоризонтално измерение: „анализ, разпространение и валоризация на резултатите от 
проектите чрез вътрешни и външни дейности“.  На тази основа Комисията предлага 
следните три направления на програмата: „Памет за миналото и европейско 
гражданство“, „Демократична ангажираност и гражданско участие“ и „Валоризация“.

Предложението следва да се разглежда по-специално в контекста на демократичните 
принципи на членове 10 и 11 от ДЕС1, без това да замества специфичния диалог с 
граждани, заинтересовани страни и групи по интереси. Комисията желае също така да 
обвърже по-тясно дейностите по тази програма с провеждането на конкретни политики. 
Програмата предвижда безвъзмездни средства за оперативни разходи и безвъзмездни 
средства за действия въз основа на открити покани за представяне на предложения, 
както и, ако е приложимо, чрез договори за услуги въз основа на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. Предвижда се за изпълнението на определени 
управленски задачи на програмата да продължи да се използва изпълнителна агенция.

                                               
1 По-специално правото на всеки гражданин да участва в демократичния живот на Съюза и 
задължението на институциите да вземат решенията си възможно най-открито и близо до гражданите, за 
да предоставят на гражданите и техните представителни сдружения възможността да оповестяват и 
публично да споделят своите виждания във всички области на дейност на Съюза и да поддържат 
отворен, прозрачен и редовен диалог с представителните сдружения и гражданското общество.
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Предложеният финансов пакет възлиза на 229 милиона евро по текущи цени1.

Оценка и предложени изменения

Комисията по култура и образование поиска становището на комисията по правни 
въпроси относно целесъобразността на правното основание, избрано за програмата от 
Комисията (член 352 от ДФЕС). На своето заседание от 27 март 2012 г. комисията по 
правни въпроси препоръча като правно основание да бъдат посочени членове 167 и 352
от ДФЕС. Поради това, настоящото проектостановище предлага изменения съгласно 
обикновената законодателна процедура.

Предложените изменения целят основно да допълнят предложението на Комисията с 
елементи, които може да се нуждаят от по-специален акцент, като например значението 
на съвместните проекти с множество участници, проектите от малък мащаб, 
изграждането на мрежи, принципът на географското разнообразие и нуждата да се 
достигне до труднодостъпни групи.

По-нататък промените засягат финансовите и административните аспекти във връзка с 
изпълнението на програмата, посочват ясно, че програмата не замества специфичния 
хоризонтален диалог, за който може да се използва административният бюджет на 
Комисията, и заличава от обхвата на програмата дейностите по институционална 
комуникация, свързани с политическите приоритети на Европейския съюз, доколкото 
ограничени средства следва по възможност да бъдат насочвани към инициативи в 
посока „отдолу нагоре“.  

В същия дух и в отговор на критиките, които се чуха на „официални форуми на Съюза“ 
в оценките за настоящата програма, текстовете, позоваващи се на дейности „на 
равнище на Съюза“ са заменени с „дейности, които следва да се изпълняват на 
транснационално равнище или с ясно европейско измерение“. Идеята на тази редакция 
е, че тя би оставила място за различни възможности, включително за национални и 
местни дейности, както и за събития на равнище на Съюза, когато това е 
целесъобразно.

Други промени разширяват обхвата на допустимите дейности и бенефициери, или, в 
случая с направлението „Памет за миналото“, конкретизират целта на дейностите. 
Колкото до връзката с Европейската политическа програма, предложено е към такива 
дейности да има специално внимание, но не и преференциално третиране, както е в 
предложението на Комисията.

Показателите за напредък бяха заличени от обхвата на членовете, определящи целите 
на програмата.  По-уместно изглежда тези показатели да се разглеждат в приложението 
на предложението.  Още повече, че те трудно се определят на етап, когато все още няма 
яснота относно размера на финансирането, което ще бъде отпуснато. Комисията може 

                                               
1 Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма 
„Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. съдържа финансов пакет в размер на 215 милиона евро 
(ОВ L 378/36 от 27.12 2006 г.).
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също да обмисли възможността за насочване на ориентировъчни дялове от общия 
бюджет към различните направления на програмата в Приложението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Със стратегията „Европа 2020“ 
Съюзът и държавите членки целят 
постигането на растеж, заетост, 
производителност и социално 
сближаване през следващото 
десетилетие.

заличава се

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки че обективно качеството 
гражданин на Съюза с установени 
права носи ясна добавена стойност, 
Съюзът не винаги подчертава по 
ефективен начин връзката между 
решението на широк кръг от 
икономически и социални проблеми и 
политиките на Съюза. Така 
впечатляващите достижения по 
отношение на мира и стабилността 
в Европа, дългосрочният устойчив 
икономически растеж, стабилните 

заличава се
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цени, ефикасната защита на 
потребителите и опазването на 
околната среда, както и 
насърчаването на основните права не 
винаги водят до силно чувство за 
принадлежност на гражданите към 
Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се доближи Европа до нейните 
граждани и за да им се предостави 
възможност да участват пълноценно в 
изграждането на един все по-тесен 
Съюз, са необходими редица действия и 
координирани усилия на 
транснационално равнище и на 
равнището на Съюза. Европейската 
гражданска инициатива предоставя 
уникална възможност на гражданите да 
участват пряко в насочването на 
развитието на законодателството на ЕС.

(4) Съгласно член 10, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз всеки 
гражданин трябва да има право да 
участва в демократичния живот на 
Съюза. За да се доближи Европа до 
нейните граждани и за да им се 
предостави възможност да участват 
пълноценно в изграждането на един все 
по-тесен Съюз, са необходими редица 
действия за включване и координирани 
усилия посредством дейности, които 
се прилагат на транснационално 
равнище или с ясно европейско 
измерение. Европейската гражданска 
инициатива предоставя уникална нова
възможност на гражданите да участват 
пряко в насочването на развитието на 
законодателството на ЕС.

Or. en



PA\907212BG.doc 7/23 PE492.702v01-00

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Докладът от междинната оценка, 
обществената консултация онлайн и 
двете последователни консултативни 
срещи на заинтересованите лица 
потвърдиха, че създаването на нова 
програма се смята за необходимо както 
от организациите на гражданското 
общество, така и от участващите в тях 
лица, и че то би оказало въздействие на 
организационно равнище по отношение 
на изграждането на капацитет и на 
личностно равнище от гледна точка на 
повишения интерес към въпросите, 
свързани със Съюза.

(6) Докладът от междинната оценка, 
обществената консултация онлайн и 
двете последователни консултативни 
срещи на заинтересованите лица 
потвърдиха, че създаването на нова 
програма се смята за необходимо както 
от организациите на гражданското 
общество, така и от участващите в тях 
лица, и че то би оказало въздействие на 
организационно равнище по отношение 
на изграждането на капацитет и на 
личностно равнище от гледна точка на 
повишения интерес и активния 
ангажимент към въпросите, свързани 
със Съюза.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Подобно взаимодействие може да 
бъде постигнато също и като се 
използват административните 
бюджети на различните генерални 
дирекции на Комисията, 
предназначени за обществено 
участие, диалог и партньорство, в 
изпълнение на членове 10 и 11 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Новата програма следва да обхваща 
широк спектър от различни действия и 
да включва, наред с другото, 
граждански срещи, контакти и дебати 
по граждански въпроси, прояви на 
равнището на Съюза и инициативи за 
размисъл върху ключови моменти от 
европейската история, инициативи за 
повишаване на осведомеността относно 
институциите на Съюза и тяхното 
функциониране, както и дебати по 
въпроси на европейската политика, с 
оглед засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

(8) Новата програма следва да обхваща 
широк спектър от различни действия и 
да включва, наред с другото, 
граждански срещи, контакти и дебати 
по граждански въпроси, инициативи за 
размисъл върху ключови моменти от 
европейската история, инициативи за 
повишаване на осведомеността относно 
институциите на Съюза и тяхното 
функциониране, както и дебати по 
въпроси на европейската политика,
изграждане на мрежи и съвместни 
проекти, обединяващи множество 
участници.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Валоризацията и прехвърляемостта 
на резултатите за засилено въздействие 
и дългосрочна устойчивост следва да се 
осигури чрез хоризонтално измерение 
на програмата. За тази цел 
започнатите дейности следва да 
имат ясна връзка с европейската 
политическа програма и да се 
съобщават по подходящ начин.

(9) Валоризацията и прехвърляемостта 
на резултатите за засилено въздействие 
и дългосрочна устойчивост следва да се 
осигури чрез хоризонтално измерение 
на програмата посредством, наред с 
другото, изграждане на мрежи, 
платформи за обмен на информация 
или споделяне на знания и добри 
практики, включително на 
конкретни методи, като например 
широко използване на информационни 
технологии, бази данни и социални 
медии.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Въздействието на програмата
може да бъде засилено посредством 
подкрепа за дейности, които имат 
ясна връзка с Европейската 
политическа програма, засилват 
участието на гражданите в процеса 
на вземане на решения в Съюза и 
насърчават културата на гражданско 
участие.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Специално внимание следва да се 
обърне на балансираната интеграция на 
гражданите и организациите на 
гражданското общество от всички 
държави членки в транснационални
проекти и дейности, като се отчита
многоезичният характер на ЕС.

(10) Специално внимание следва да се 
обърне на балансираната интеграция и 
участието на гражданите и 
организациите на гражданското 
общество от всички държави членки в 
проекти и дейности, като се отчита
езиковото и географското 
разнообразие на Съюза и 
необходимостта от включване на 
труднодостъпни групи.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ще се отдава предпочитание на 
безвъзмездни средства за проекти със 
значително въздействие, по-специално 
на онези, които са пряко свързани с 
политиките на ЕС, с цел участие в 
оформянето на политическата програма 
на ЕС. Освен това, следвайки принципа 
за доброто финансово управление, 
изпълнението на програмата следва да 
бъде допълнително опростено чрез 
прибягване до еднократни общи суми, 
финансиране с фиксирани ставки и 
прилагане на ставки за единица 
продукт.

(16) Ще се обръща специално 
внимание на безвъзмездни средства за 
проекти със значително въздействие, 
по-специално на онези, които са пряко 
свързани с политиките на Съюза и 
които насърчават участието в 
оформянето на политическата програма 
на Съюза. Освен това, следвайки 
принципа за доброто финансово 
управление, изпълнението на 
програмата следва да бъде 
допълнително опростено по начин, 
който позволява също участието на 
проекти от малък мащаб и на 
труднодостъпни групи, между 
другото и чрез прибягване до 
еднократни общи суми, финансиране с 
фиксирани ставки и прилагане на ставки 
за единица продукт. В рамките на 
финансовия регламент следва да се 
обмисли възможността за включване 
на доброволческата работа като 
форма на съфинансиране, 
предварителното финансиране на 
проекти, понижаването на праговете 
и обемите за съфинансиране, 
проектното кандидатстване на два 
етапа и повече крайни срокове, при 
целесъобразност.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 1. Повишаване на осведомеността във 
връзка с паметта за миналото, 
историята, идентичността и целите
на Съюза чрез насърчаване
провеждането на дебати, размисъл и 
изграждане на мрежи;

1. 1. Повишаване на осведомеността във 
връзка с паметта за миналото, както и 
във връзка с историята на Съюза и 
близкото минало на Европа с цел да се 
насърчи толерантността, взаимното 
разбирателство, общата 
идентичност, ценности и цели чрез
стимулиране на провеждането на 
дебати, размисъл и изграждане на 
мрежи;

Напредъкът ще бъде измерван с оглед 
на броя на преките и косвените 
бенефициери, качеството на 
проектите и процента на 
кандидатите, подаващи заявление за 
първи път.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 2. Насърчаване на демократичното 
и гражданското участие на 
гражданите на равнището на Съюза 
чрез подобряване на тяхното 
разбиране за процеса на създаване на 
политики на Съюза и осигуряването 
на условия за социална ангажираност 
и доброволческа дейност на 
равнището на Съюза.

2. 2. Насърчаване и засилване на
участието на гражданите в процеса на
вземане на решения в Съюза и
насърчаване на култура на 
гражданско участие, включително 
чрез разработване на нови 
демократични процедури и 
инструменти.

Напредъкът ще бъде измерван inter 
alia с оглед на броя на преките и 
косвените бенефициери, на начина на 
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възприемане от страна на 
бенефициерите на ЕС и неговите 
институции, на качеството на 
проектите и процента на 
кандидатите, подаващи заявление за 
първи път.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– граждански срещи, побратимяване на 
градове

– граждански срещи и обсъждания, 
побратимяване на градове и съвместни 
проекти между местните органи, 
гражданското общество и други 
участници на местно равнище

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– създаване и привеждане в действие на 
транснационални партньорства и мрежи

– създаване и привеждане в действие на 
транснационални партньорства и 
мрежи, сътрудничество между 
различни видове организации и диалог 
между гражданското общество и 
институциите на Съюза

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изграждане на общности и дебати 
относно граждански въпроси, основани 
на използването на ИКТ и/или социални 
медии

– изграждане на общности и дебати 
относно граждански въпроси, основани, 
наред с другото, на използването на 
ИКТ и/или социални медии

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прояви на равнището на Съюза заличава се

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дебати/проучвания и прояви, свързани 
с ключови моменти от европейската 
история, по-специално с цел 
поддържане на паметта за 
престъпленията, извършени по време на 
нацизма и сталинизма

– дебати/проучвания и прояви, свързани 
с ключови моменти от европейската 
история и европейската интеграция, с 
цел, наред с другото, поддържане на 
паметта за престъпленията, извършени 
по време на нацизма и сталинизма, и 
насърчаване на толерантността и 
взаимното разбирателство

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– размисъл/дебати върху общите 
ценности

– размисъл/дебати върху общите 
ценности и идентичност

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дебати/проучвания за бъдещето на 
Съюза

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дебати, изследвания и проучвания на 
общественото мнение по въпроси, 
които имат пряко въздействие върху 
живота на гражданите

Or. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инициативи за повишаване на 
осведомеността за институциите на ЕС
и тяхното функциониране

– инициативи за повишаване на 
осведомеността и за развитие на 
разбирането на гражданите за
институциите на Съюза и тяхното 
функциониране, както и насърчаване 
на възможностите за социална 
ангажираност и доброволческа 
дейност на равнището на Съюза

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

– действия, с които се използват и се 
валоризират допълнително резултатите 
от подкрепяните инициативи

– повишаване на осведомеността и
действия за разпространение, с които 
се използват и се валоризират 
допълнително резултатите от 
подкрепяните инициативи, наред с 
другото, чрез изграждане на мрежи и 
платформи за обмен на информация 
или споделяне на знания и добри 
практики

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

– проучвания по въпроси, свързани с 
гражданството и гражданското участие

– дебати и проучвания по въпроси, 
свързани с гражданството и 
гражданското участие

Or.en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е отворена за всички 
заинтересовани страни, които 
насърчават европейската интеграция, и 
по-специално местните власти и 
организации, европейските 
изследователски организации в областта 
на публичната политика (мозъчни 
тръстове), групи от граждани и други 
организации на гражданското общество
(като например асоциации на 
пострадалите от политическите режими) 
и образователни и 
научноизследователски институции.

Програмата е отворена за всички 
заинтересовани страни, които 
насърчават европейската интеграция, и 
по-специално местните власти, 
недържавните участници и 
организации, европейските 
изследователски организации в областта 
на публичната политика (мозъчни 
тръстове) и институции, групи от 
граждани, други организации на 
гражданското общество (като например 
асоциации на пострадалите от 
политическите режими) и 
образователни структури/институции.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средствата, разпределени за 
действия в областта на 
комуникацията съгласно настоящия 
регламент, допринасят също и за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него ще се подкрепят дейности, които
приканват към размисъл относно 
общите ценности в най-широк смисъл, 
като се отчита многообразието. Фондове 
могат да се предоставят за инициативи 
за размисъл върху причините за 
тоталитарните режими в съвременната 
история на Европа (най-вече, но не само 
относно нацизма и сталинизма) и за 
възпоменание на техните жертви.
Направлението следва също така да 
обхваща дейности, отнасящи се до 
други ключови моменти в най-новата 
история на Европа. По-конкретно то ще 
отдава предимство на действия, които 
поощряват толерантността и 
помирението с цел да бъде достигнато 
младото поколение.

С него ще се подкрепят дейности, които
предизвикват размисъл относно 
общите ценности в най-широк смисъл, 
като се отчита многообразието. Фондове 
могат да се предоставят за инициативи 
за размисъл върху причините за 
тоталитарните режими в съвременната 
история на Европа (най-вече, но не само 
относно нацизма и сталинизма) и за 
възпоменание на техните жертви.
Направлението следва също така да 
обхваща дейности, отнасящи се до 
други ключови и определящи моменти 
в най-новата история на Европа, както 
и до основните етапи в европейската 
интеграция. По-конкретно то ще 
отдава предимство на действия, които 
поощряват толерантността, взаимното 
разбирателство и помирението.
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Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 1 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчно, приблизително 20 % 
от общия бюджет, отпуснат за 
програмата, ще бъде предназначен за 
това направление.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направлението се определя чрез 
възможните проекти и инициативи, 
които могат да бъдат предприети в 
рамките на това направление, а не чрез 
вида на гражданските организации или 
участниците, които могат да подават 
заявление за участие. В рамките на 
направлението ще бъдат организирани 
дейности, които покриват гражданското 
участие в най-широк смисъл, с особен 
акцент върху методите за 
структуриране, целящи дългосрочна 
устойчивост. С него ще се отдава 
предимство на инициативи и проекти с 
ясна връзка с европейската политическа 
програма.

Направлението се определя чрез 
възможните проекти и инициативи, 
които могат да бъдат предприети в 
рамките на това направление, а не чрез 
вида на гражданските организации или 
участниците, които могат да подават 
заявление за участие. В рамките на 
направлението ще бъдат организирани 
дейности, които покриват гражданското 
участие в най-широк смисъл, с особен 
акцент върху методите за 
структуриране, целящи дългосрочна 
устойчивост. С него ще се обръща 
необходимото внимание на 
инициативи и проекти с ясна връзка с 
европейската политическа програма, 
както и на такива, които 
предвиждат сътрудничество и 
изграждане на мрежи между 
различни типове организации, диалог 
между гражданското общество и 
институциите на Съюза и методи, 
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насочени към гражданите.
Направлението ще има за цел също 
включването на труднодостъпни 
групи.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Направлението също може да обхваща 
проекти и инициативи, които осигуряват 
условия за солидарност, социална 
ангажираност и доброволческа дейност
на равнището на Съюза.

Направлението също може да обхваща 
проекти и инициативи, които осигуряват 
условия за солидарност и насърчават 
демокрация, основана на участието,
социална ангажираност, изграждане на 
мрежи и доброволческа дейност.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчно, приблизително 70 % 
от общия бюджет, отпуснат за 
програмата, ще бъде предназначен за 
това направление.

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

То ще включва „изграждане на 
капацитет“ — разработването на мерки 
за подкрепа на обмена на най-добри 
практики, на обединяването на опита на 
заинтересованите страни на местно и 
регионално равнище, включително на 
държавните органи, както и за 
развитието на нови знания, например 
чрез обучение. Обучението може да се 
осъществява под формата на 
партньорски обмен на опит, обучение на 
обучаващи, както и например 
разработването на база данни 
относно организации/проекти, 
финансирани от програмата.

То ще включва „изграждане на 
капацитет“ — разработването на мерки 
за подкрепа на обмена на най-добри 
практики, на обединяването на опита и 
знанията на заинтересованите страни, 
включително на местно и регионално 
равнище и включването на държавните 
органи, както и за развитието на нови 
знания, например чрез обучение.
Обучението може да се осъществява под 
формата на партньорски обмен на опит
и обучение на обучаващи.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – заглавие 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчно, приблизително 10 % 
от общия бюджет, отпуснат на 
програмата, ще бъде предназначен за 
това направление.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение – част 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като цяло ще се отдава предпочитание 
на предоставянето на безвъзмездни 
средства за проекти със значително
въздействие, по-специално такива, 
които са пряко свързани с политиките 
на Съюза, с цел участие в оформянето 
на политическата програма на Съюза.

Като цяло ще се отдава предпочитание 
на предоставянето на безвъзмездни 
средства за проекти със значително 
въздействие, включително с малки 
мащаби, и по-специално такива, които 
са свързани с актуалните политики 
на Европейския съюз, както и онези, 
които насърчават участието в 
оформянето на политическата програма 
на Съюза понастоящем и вбъдеще.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички действия ще се изпълняват на 
транснационална основа или следва да 
притежават ясно изразено европейско 
измерение. Те ще насърчават
мобилността на гражданите и обмена 
на идеи в Европейския съюз.

Всички действия ще се изпълняват на 
транснационална основа или следва да 
притежават ясно изразено европейско 
измерение. Те ще насърчават
участието на гражданите и обмена на 
идеи в Съюза.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Елементите от създаването на мрежи и 
поставянето на акцента върху 

Елементите от създаването на мрежи и 
поставянето на акцента върху 
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мултипликационните ефекти, 
включително използването на най-
модерните информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и 
социални медии, ще бъдат от значение и 
ще бъдат отразени както в типовете 
дейности, така и в обхвата на 
участващите организации. Развитието 
на сътрудничество и полезно 
взаимодействие между различните 
типове заинтересовани страни, които 
участват в програмата, ще бъде силно 
насърчавано.

мултипликационните ефекти, 
включително използването на най-
модерните информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) и 
социални медии, ще бъдат от значение и 
ще бъдат отразени както в типовете 
дейности, така и в обхвата на 
участващите организации. Развитието 
на сътрудничество и полезно 
взаимодействие между различните 
типове заинтересовани страни, които 
участват в програмата, както и 
участието на труднодостъпни групи,
ще бъде силно насърчавано.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение – част 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретна цел 1: Повишаване на 
осведомеността във връзка с паметта за 
миналото, историята, идентичността 
и целите на Съюза чрез насърчаване
провеждането на дебати, размисъл и 
изграждане на мрежи.

Конкретна цел 1: Повишаване на 
осведомеността във връзка с паметта за 
миналото, както и във връзка с
историята на Съюза и близкото минало 
на Европа с цел да се насърчи 
толерантността, взаимното 
разбирателство, общата 
идентичност, ценности и цели чрез
стимулиране на провеждането на 
дебати, размисъл и изграждане на 
мрежи;
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Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретна цел 2: Насърчаване на
демократичното и гражданското 
участие на гражданите на равнището 
на Съюза чрез подобряване на 
тяхното разбиране за процеса на
създаване на политики на Съюза и
осигуряването на условия за социална 
ангажираност и доброволческа 
дейност на равнището на Съюза.

Конкретна цел 2: Насърчаване и 
засилване на участието на гражданите
в процеса на вземане на решения в
Съюза и насърчаване на култура на 
гражданско участие, включително 
чрез разработване на нови 
демократични процедури и 
инструменти.
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