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Изменение 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 11 от 
Договора за Европейския съюз
институциите на Съюза следва да 
предоставят на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично своите мнения във всички 
области на дейност на Съюза, както и да 
поддържат отворен, прозрачен и 
редовен диалог с представителните 
организации и гражданското общество.

(1) В съответствие с членове 10 и 11 от 
Договора за Европейския съюз всеки 
гражданин има право да участва в 
демократичния живот на Съюза, а 
европейските институции следва да 
предоставят на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично своите мнения във всички 
области на дейност на Съюза, както и да 
поддържат отворен, прозрачен и 
редовен диалог с представителните 
организации и гражданското общество.

Or. fr

Изменение 97
Helga Trüpel

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.

(2) Пълното приобщаване на 
гражданите към демократичния 
живот и европейската интеграция 
предполага съвкупност от общи 
действия на Съюза, при зачитане на 
принципа на субсидиарност, в 
подкрепа на основните свободи, 
правата на човека и демокрацията, 
културното многообразие, 
толерантността и солидарността в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и с Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
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основните свободи (ЕКПЧ).

Or. fr

Изменение 98
Marie-Christine Vergiat

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. fr

Изменение 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За да се улесни участието на 
гражданите в демократичния живот 
на Съюза, е необходима съвкупност 
от общи действия на Съюза в 
подкрепа на основните свободи, 
правата на човека и демокрацията, 
културното многообразие, 
толерантността и солидарността в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и с Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКПЧ).

Or. fr
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Изменение 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 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.

(3) Въпреки че качеството гражданин на 
Съюза с установени права носи ключова
стойност за Съюза, европейските 
институции не винаги подчертават
по ефективен начин връзката между
причините за широк кръг от 
икономически и социални проблеми и 
политиките на Съюза. Така възниква 
нуждата от анализ и преоценка на 
тези политики, като се отчитат от 
една страна достиженията по 
отношение на мира и стабилността в 
Европа, а също и неспособността да 
се даде адекватен отговор на 
икономическата и най-вече на 
социалната криза в много държави 
членки на Съюза.

Or. fr

Изменение 101
Helga Trüpel

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 

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

интегриране на гражданите в 
създаването на своите политики 
Съюзът укрепва чувството за 
принадлежност, като компенсира 
усещането за провал при справянето с 
кризата и засилването на социалното 
неравенство, с достиженията си по 
отношение на мира и стабилността,
защитата на потребителите и 
опазването на околната среда в Европа, 
както и насърчаването на основните 
права.

Or. en

Изменение 102
Lorenzo Fontana

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 
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.

(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.

Or. it
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Изменение 103
Isabelle Thomas

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 
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.

(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 не винаги 
водят до силно чувство за 
принадлежност на гражданите към 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Програмата е създадена именно, за да помогне на гражданите да разберат кои са 
тези достижения. Няма причина някои от тях да бъдат изброявани тук.

Изменение 104
Georgios Papanikolaou

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 

(3) Въпреки че обективно качеството 
гражданин на Съюза с установени права 
носи ясна добавена стойност, Съюзът не 
винаги подчертава по ефективен начин 
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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 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.

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

Or. el

Изменение 105
Chrysoula Paliadeli

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 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.

(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 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, особено в периоди на криза, 
когато европейската идея бива 
подкопавана от надигащите се 
евроскептични нагласи, които 
заплашват бъдещето на обединена 
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Европа.

Or. el

Изменение 106
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Необходимо е да се обърне 
специално внимание на връзката 
между историята, съзнанието и 
историческите познания на 
европейската общественост, 
идентичността и решаването на 
социалните проблеми, които все още 
стоят пред Съюза, като 
нетолерантност, ксенофобия, 
дискриминация и отсъствието на 
реално помирение между народите. 

Or. pl

Изменение 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(4) За да се доближи Европа до своите
граждани и за да им се предостави 
възможност да участват пълноценно в 
изграждането на един Съюз, който 
следи по-внимателно техните 
очаквания и тревоги, са необходими 
редица действия, насочени към всички 
хора, живеещи на територията на 
Съюза, които да ги включат в обмен и
дейности по сътрудничество на 
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да участват пряко в насочването на 
развитието на законодателството на ЕС.

транснационално равнище. 
Европейската гражданска инициатива 
предоставя на гражданите възможност
да участват в насочването на развитието 
на законодателството на ЕС.

Or. fr

Изменение 108
Marco Scurria

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) За да се доближи Европа до своите
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 
възможност на гражданите да участват 
пряко в насочването на развитието на 
законодателството на ЕС.

Or. it

Изменение 109
Isabelle Thomas

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 

(4) За да се доближи Европа до своите
граждани и за да им се предостави 
възможност да участват пълноценно в 
изграждането на един все по-тесен 
Съюз, са необходими редица действия и 
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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.

координирани усилия на местно, 
регионално, национално,
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.

Or. en

Изменение 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Програмата следва да вземе 
предвид, с оглед подобряване на 
участието на европейските граждани 
в работата на ЕС, резолюцията на 
Европейския парламент от 14 юни 
2012 г. относно обществени 
консултации и тяхната достъпност 
на всички езици на ЕС1, в чийто 
параграф 2 настоятелно се призовава 
Комисията да гарантира цялостното 
спазване и прилагане на правото на 
всеки гражданин на ЕС да се обърне 
към институциите на ЕС на всеки 
един от официалните езици на ЕС, 
като гарантира, че обществените 
консултации са достъпни на всички 
официални езици на ЕС, че всички 
консултации се третират по еднакъв 
начин и че не съществува 
дискриминация между 
консултациите, основана на езика.
__________________
1 Приети текстове, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es
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Изменение 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Решение № 1904/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно създаване 
на програмата „Европа за гражданите“ 
за периода 2007—2013 г. за насърчаване 
на активното европейско гражданство 
поставя началото на програма за 
действие, с която се потвърждава 
необходимостта да се насърчава 
постоянен диалог с организациите на 
гражданското общество и общините и 
да се подкрепя активното участие на 
гражданите.

(5) Решение № 1904/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно създаване 
на програмата „Европа за гражданите“ 
за периода 2007—2013 г. за насърчаване 
на активното европейско гражданство 
поставя началото на програма за 
действие, с която се потвърждава 
необходимостта да се насърчава 
постоянен диалог с организациите на 
гражданското общество и публичните 
органи на всички териториални 
равнища и да се подкрепя активното 
участие на гражданите.

Or. fr

Изменение 112
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Решение № 1904/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно създаване 
на програмата „Европа за гражданите“ 
за периода 2007—2013 г. за насърчаване 
на активното европейско гражданство 
поставя началото на програма за 
действие, с която се потвърждава 
необходимостта да се насърчава 
постоянен диалог с организациите на 
гражданското общество и общините и 

(5) Решение № 1904/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно създаване 
на програмата „Европа за гражданите“ 
за периода 2007—2013 г. за насърчаване 
на активното европейско гражданство 
поставя началото на програма за 
действие, с която се потвърждава 
необходимостта да се насърчава 
постоянен диалог с организациите на 
гражданското общество и общините и 



AM\912800BG.doc 13/87 PE496.350v01-00

BG

да се подкрепя активното участие на 
гражданите.

да се подкрепя активното участие на 
гражданите, и особено на младите 
хора.

Or. el

Изменение 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 повишаването на осведомеността
и интереса на гражданите относно
въпросите, свързани със Съюза.

Or. fr

Изменение 114
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни 

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни
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взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта и културата, 
правосъдието, равенството между 
мъжете и жените и недопускането на 
дискриминация, както и регионалната 
политика.

взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта, 
доброволческата дейност и културата, 
правосъдието, равенството между 
мъжете и жените и недопускането на 
дискриминация, както и регионалната 
политика.

Or. el

Изменение 115
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта и културата, 
правосъдието, равенството между 
мъжете и жените и недопускането на 
дискриминация, както и регионалната 
политика.

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта и културата,
спорта, правосъдието, равенството 
между мъжете и жените и 
недопускането на дискриминация, както 
и регионалната политика.

Or. el

Изменение 116
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта и културата, 
правосъдието, равенството между 
мъжете и жените и недопускането на 
дискриминация, както и регионалната 
политика.

(7) По отношение на темите на 
проектите, тяхното приспособяване към 
местния и регионалния контекст и 
състава на заинтересованите страни 
следва да има значителни полезни 
взаимодействия с други програми на 
Съюза, а именно в областта на 
заетостта, социалните дейности, 
образованието, младежта и културата,
спорта, правосъдието, равенството 
между мъжете и жените и 
недопускането на дискриминация, както 
и регионалната политика.

Or. fi

Изменение 117
Helga Trüpel

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,
включвайки, inter alia,граждански 
срещи, изграждане на мрежи и 
съвместни проекти с множество 
участници, 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 или 
по посочени от гражданите 
проблеми, с оглед засилване на всички 
аспекти на обществения живот.

Or. en
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Изменение 118
Georgios Papanikolaou

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, прояви на 
равнището на Съюза и инициативи за 
размисъл върху ключови моменти от 
европейската история и информация за
тях, инициативи за повишаване на 
осведомеността относно институциите 
на Съюза, техните правомощия и 
функциониране, както и дебати по 
въпроси на европейската политика, с 
оглед засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

Or. el

Изменение 119
Lorenzo Fontana

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 

(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 и за насърчаване 
на критичния и конструктивен дебат 
за бъдещето на Европа, инициативи за 
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функциониране, както и дебати по 
въпроси на европейската политика, с 
оглед засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

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.

Or. it

Изменение 120
Marek Henryk Migalski

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, прояви на 
равнището на Съюза и инициативи за 
размисъл върху ключови моменти от 
европейската история, инициативи, 
създадени да гарантират, че никога 
няма да забравим тоталитарните 
режими от миналото, 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.

Or. pl

Изменение 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Съображение 8
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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, 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, особено сред младите 
хора, както и дебати по въпроси на 
европейската политика, с оглед 
засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

Or. fr

Изменение 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, 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, включително 
посещения в европейските 
институции, както и дебати по 
въпроси на европейската политика, с 
оглед засилване на всички аспекти на 
обществения живот.
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Or. es

Изменение 123
Chrysoula Paliadeli

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, 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, като например Дома
на европейската история, който 
проследява развитието и 
обединението на Европа през ХХ век и 
ролята на европейските органи при 
решаване на проблемите, свързани с 
неправилното прилагане на правото 
на ЕС от страна на публичните 
органи, както и дебати по въпроси на 
европейската политика, с оглед 
засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

Or. el

Изменение 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Новата програма следва да обхваща (8) Новата програма следва да обхваща 
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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.

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 или 
въпроси, които в очите на част от 
европейските граждани са от
транснационален интерес, с оглед 
засилване на всички аспекти на 
обществения живот.

Or. fr

Изменение 125
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Резолюцията на Европейския 
парламент от 2 април 2009 г. относно 
Европейската съвест и 
тоталитаризма и заключенията на 
Съвета от 9—10 юни 2011 г. относно 
паметта за престъпленията, 
извършени от тоталитарните 
режими в Европа, подчертават 
необходимостта да се запази жива 
паметта за миналото като средство 
за неговото преодоляване и за 
изграждане на бъдещето, и изтъкват 
значението на ролята на Съюза за 
улесняване, споделяне и утвърждаване 
на колективната памет за тези 
престъпления. Във връзка с това 
следва да се отчита значението на 
историческите, културни и 
междукултурни аспекти, както и на 
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развитието на съществуващите 
връзки между паметта за миналото, 
европейската идентичност и 
ценностите, които обединяват 
държавите - членки на Съюза.

Or. fi

Изменение 126
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Желателно и уместно е 
финансовите средства да бъдат 
разпределени между двете 
направления на програмата, така че 
работата върху общото европейско 
наследство и споделянето на 
колективната памет както за 
страданията, така и за успехите, да 
допринася за създаването на 
европейска гражданска култура 
съвместно с действията, насочени 
пряко към насърчаване на 
гражданското участие в рамките на 
програмата.

Or. fi

Изменение 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Последователните разширявания 
на Съюза, както и старите и новите 
миграционни вълни, съчетани с 
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нарасналата мобилност и засиления 
обмен между индивидите, превърнаха 
Съюза в територия с голямо културно 
и езиково многообразие. 
Упражняването на гражданството 
почива на взаимното разбирателство, 
което е ключов фактор за укрепване
на демокрацията и социалното 
сближаване, а също и за борбата 
срещу расизма, ксенофобията и 
нетърпимостта. По тази причина е 
особено важно да се подкрепя всяко 
действие, което цели да улесни и 
засили междукултурния диалог и 
зачитането на културното и 
езиковото многообразие в 
съответствие с Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и 
насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване.

Or. fr

Изменение 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Ролята на образованието, 
включително неформалното и 
самостоятелното, е от 
първостепенно значение както за 
обучението по гражданство, така и 
за неговото упражняване, тъй като 
то благоприятства индивидуалната 
свобода, насърчава солидарността и 
взаимното разбирателство и засилва 
социалното сближаване. По тази 
причина е особено важно дори сред 
най-младите да се развива познанието 
за европейските институции, както и 
да се насърчава признаването на 
доброволческата ангажираност, да се 
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подчертава значението на 
компетентностите и уменията, 
придобити в рамките на 
доброволчески дейности, и да се 
премахват препятствията пред 
презграничното сътрудничество. 
Също така признаването на статута 
на европейска асоциация би трябвало 
да улесни разработването на 
трансгранични проекти.

Or. fr

Изменение 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

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 всички дейности, дебати и 
граждански проекти, които имат ясна 
връзка с европейската политическа 
програма, засилването на участието 
на гражданите в процеса на вземане 
на решения в Съюза и насърчаването
на културата на гражданско участие 
се осигурява чрез хоризонтално 
измерение на програмата. Освен това
е от изключително значение да се
насърчават дейности, целящи 
задълбочаването на междукултурния 
диалог в условия на зачитане на 
културното и езиково разнообразие, 
както е посочено в Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и 
насърчаване на многообразието от 
форми на културно изразяване.

Or. en
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Изменение 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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. За тази цел започнатите 
дейности следва да се съобщават по 
подходящ начин на всички езици на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 131
Isabelle Thomas

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Оперативни безвъзмездни средства или такива за конкретна дейност следва да се 
отпускат на базата на качеството на кандидатурата, а не въз основа на географски 
показатели.
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Изменение 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 на 
гражданите и организациите на 
гражданското общество от всички 
държави членки в транснационални 
проекти и дейности, като се зачита
многоезичният характер на ЕС.

Or. fr

Изменение 133
Piotr Borys

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 на 
гражданите и организациите на 
гражданското общество от всички 
държави членки в транснационални 
проекти и дейности, като се отчита 
многоезичният характер и културното 
многообразие на ЕС.

Or. en

Изменение 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Участието на физически лица с 
европейско гражданство от 
отвъдморска страна или територия, 
както и на публичните и/или частни 
организации и институции, 
отговарящи за конкретна 
отвъдморска страна или територия, 
следва да се валоризира и насърчава с 
цел укрепване на връзките със Съюза и 
разпространение на неговите 
ценности по най-добрия начин в тези 
аванпостове на Съюза в останалия 
свят.

Or. fr

Обосновка

Родените в отвъдморските страни и територии би следвало да могат да участват в 
програмата в качеството си на европейски граждани. Новото решение за асоцииране 
на отвъдморските страни и територии предвижда те да могат да участват във 
всички европейски програми.

Изменение 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Присъединяващите се страни, 
страните кандидатки и потенциалните 
страни кандидатки, ползващи се от 
предприсъединителна стратегия, от 
една страна, и държавите от ЕАСТ, 
страни по Споразумението за ЕИП, от
друга страна, са признати за 
потенциални участници в програмите на 
ЕС в съответствие със споразуменията, 
сключени с тези страни.

(11) Присъединяващите се страни, 
страните кандидатки и потенциалните 
страни кандидатки, ползващи се от 
предприсъединителна стратегия, 
държавите от ЕАСТ, страни по 
Споразумението за ЕИП и държавите,
участващи в Европейската политика 
за съседство, са признати за 
потенциални участници в програмите на 
ЕС в съответствие със споразуменията, 
сключени с тези страни.
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Or. fr

Изменение 136
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) 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. fi

Изменение 137
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) 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. fr
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Изменение 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Програмата следва да бъде обект на
редовен мониторинг и независима 
оценка в сътрудничество с Комисията и 
държавите членки с цел да се позволят 
корекции, необходими за правилното 
прилагане на мерките.

(14) Програмата следва да бъде обект на 
редовен мониторинг и независима 
оценка в сътрудничество с Комисията и 
държавите членки с цел да се позволят 
корекции, необходими за правилното 
прилагане на мерките, чрез включване 
на представители на всички 
заинтересовани страни.

Or. fr

Изменение 139
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) През целия цикъл на разходите 
финансовите интереси на Европейския 
съюз следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
откриване и разследване на 
нередности, възстановяване на 
изгубени, погрешно изплатени или 
неправомерно използвани средства и 
при необходимост — посредством 
санкции.

(15) През целия цикъл на разходите 
финансовите интереси на Европейския 
съюз следва да бъдат защитавани с 
пропорционални мерки, както е 
посочено във финансовия регламент, 
приложим за годишния бюджет на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Всички мерки са посочени в новия финансов регламент. Настоящото изменение 
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актуализира новия финансов регламент и предлага съкратена формулировка.

Изменение 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 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) Особено внимание следва да се 
обърне на малките и средни проекти, 
дори те да нямат широк обхват, 
особено в държавите членки, където 
дейностите на гражданското 
общество или гражданското и 
политическо участие са слаби.
Основните критерии за подбор на 
програмата трябва да се базират на 
транснационалното измерение и 
гражданското участие. 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.

Or. fr

Изменение 141
Helga Trüpel

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 

(16) Ще се обръща специално 
внимание на безвъзмездни средства за 
проекти със значително въздействие, 
по-специално на онези, които са пряко 
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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.

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 и включването 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, 
предварително финансиране на 
проекти, понижаване на праговете и 
обемите за съфинансиране, проектно 
кандидатстване на два етапа и 
повече крайни срокове, при 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 142
Mitro Repo

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

(16) Ще се отдава предпочитание на 
безвъзмездни средства за проекти със 
значително въздействие, независимо от 
техния размер, или на такива, които 
показват друг голям потенциал, по-
специално на онези, които са свързани с 
политиките на Съюза, или с въпроси, 
които гражданите са посочили, че 
представляват голям интерес за тях, 
с цел участие в оформянето на 
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прибягване до еднократни общи суми, 
финансиране с фиксирани ставки и
прилагане на ставки за единица 
продукт.

политическата програма на Съюза. 
Освен това, следвайки принципа за 
доброто финансово управление, 
изпълнението на програмата следва да 
бъде допълнително опростено чрез
използване на комбинация от
еднократни общи суми, финансиране с 
фиксирани ставки и ставки за единица 
продукт, така че да е възможно по-
доброто отчитане на реалните 
разходи за проектите, и по-специално 
на специфичните проектни разходи, 
произтичащи от тяхното географско 
разположение.

Or. fi

Изменение 143
Isabelle Thomas

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 отдава предпочитание на 
безвъзмездни средства за проекти със 
значително въздействие, независимо от 
техния размер, или на такива, които 
показват голям потенциал, по-
специално на онези, които са свързани с 
политиките на Съюза, или с въпроси, 
които гражданите са посочили, че 
представляват голям интерес за тях, 
с цел участие в оформянето на 
политическата програма на Съюза. 
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, съгласно посоченото за 
безвъзмездните средства с много 
ниска стойност във финансовия 
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регламент, приложим за годишния
бюджет на Съюза. Бенефициерите на 
оперативни безвъзмездни средства ще 
имат възможността да избират 
между финансиране с фиксирани 
ставки или на база бюджет.

Or. en

Обосновка

Всички облекчения във връзка с еднократните общи суми и т.н. са указани в новия 
финансов регламент. С цел да се предотврати компрометирането на финансовите 
основи на много организации на гражданското общество в новата програма следва да 
се запази възможността за избор между финансиране с фиксирани ставки или на база 
бюджет. Оплакванията на EACEA, свързани с обема работа при обработването на 
оперативни безвъзмездни средства на база бюджет, не биха могли да дадат 
основание за преминаване изцяло към финансиране с фиксирани ставки.

Изменение 144
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Параграф 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а). С цел да се гарантира възможно 
най-широко участие в програмата 
„Европа за гражданите“, Комисията 
се приканва да издаде ясни покани с 
напълно прозрачни процедури, така че 
да се улесни директното подаване на 
документи от страна на гражданите.

Or. el

Изменение 145
Helga Trüpel

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

– укрепване на паметта за миналото и
подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на 
Съюза.

– укрепване на приноса за разбирането 
на гражданите и на техния принос за 
Съюза, включително чрез 
приемственост на паметта за миналото 
и развитие на усещане за съвместна 
история.

Or. en

Изменение 146
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на паметта за миналото
и подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на 
Съюза.

– насърчаване на европейското 
гражданство и подобряване на
условията за гражданско участие на 
равнището на Съюза, както и по-добро 
разбиране на политиките на Съюза.

Or. en

Изменение 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на паметта за миналото 
и подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на
Съюза.

– засилване на участието на 
гражданите в демократичния живот 
на Съюза.

Or. fr
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Изменение 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на паметта за миналото и 
подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на 
Съюза.

– укрепване на паметта за миналото, 
насърчаване на единството в 
културното многообразие на Европа и 
подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– насърчаване на обмена, 
междукултурния диалог и взаимното 
разбирателство между гражданите;

Or. fr

Изменение 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– популяризиране на историята на 
Съюза и неговите институции.

Or. fr
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Изменение 151
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Повишаване на осведомеността
относно паметта за миналото, общата 
история, общите ценности и 
идентичност, и относно целта на 
Съюза за насърчаване на мира, на 
неговите ценности, на неговото 
културно и езиково многообразие и на 
благосъстоянието на неговите народи
чрез насърчаване провеждането на 
дебати, размисъл и разработването на 
мрежи, и чрез събиране на хората от 
местните общини в Европа, които да 
споделят и да обменят опит, и да се 
поучат от историята;

Or. fi

Изменение 152
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Повишаване на осведомеността
относно паметта за миналото, общата 
история и ценности, и относно целта
на Съюза за насърчаване на мира, на 
неговите ценности, на неговото 
културно и езиково многообразие и на 
благосъстоянието на неговите народи
чрез насърчаване провеждането на
дейности, размисъл и развиване на 
мрежи, и чрез стимулиране на хората 
от местните общности в цяла 
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Европа да споделят и да обменят 
опит, и да извличат поуки от 
историята;

Or. en

Обосновка

Думата „дебати“ ненужно стеснява обхвата.

Изменение 153
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Повишаване на осведомеността
относно историята и институциите
на Съюза чрез насърчаване 
провеждането на дебати, размисъл и 
изграждане на мрежи;

Or. fr

Изменение 154
Piotr Borys

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en



AM\912800BG.doc 37/87 PE496.350v01-00

BG

Изменение 155
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. el

Изменение 156
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Повишаване на осведомеността във 
връзка с паметта за миналото, 
историята, местната и регионална 
идентичност и целите на Съюза чрез 
насърчаване провеждането на дебати, 
размисъл и изграждане на мрежи.

Or. it

Изменение 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

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

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

Or. fr

Изменение 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 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, с цел да се улесни 
сближаването на граждани и 
асоциации от цяла Европа;

Or. es

Изменение 159
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Напредъкът ще бъде измерван inter 
alia с оглед на броя на преките и 
косвените бенефициери, на начина на 

заличава се
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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. fi

Изменение 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Повишаване на толерантността 
и взаимното разбирателство, по-
специално чрез зачитане на 
културното и езиково многообразие и 
насърчаване на междукултурния 
диалог между всички хора, които 
живеят на територията на Съюза.

Or. fr

Изменение 161
Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 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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Or. en

Изменение 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Насърчаване на демократичното и 
гражданското участие на гражданите, 
директно или посредством 
организации на гражданското 
общество, които ги представляват,
чрез подобряване на тяхното разбиране 
за процеса на създаване на политики на 
Съюза и участието им в него и чрез 
подкрепа за развитието на 
благотворителността и признаване 
на дейностите на организациите на 
гражданското общество.

Or. fr

Изменение 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Подкрепа за сближаването на 
гражданите и междукултурния 
диалог, и 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.
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Or. fr

Изменение 164
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fi

Изменение 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Засилване на сътрудничеството 
между националните институции, 
ангажирани с културата и паметта 
за миналото.

Or. pl

Изменение 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

а) „Памет за миналото и европейско 
гражданство“

а) „Европейска история и 
междукултурен диалог“

Or. fr

Изменение 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „Памет за миналото и европейско 
гражданство“

а) „Памет за миналото и повишаване на 
съзнанието за обща история и 
принадлежност, насърчаване на мира, 
общите ценности и 
благосъстоянието на европейските 
народи, както и зачитане на 
културното и езиковото многообразие 
чрез насърчаване на дебати, размисъл, 
изграждане на мрежи, социални 
проекти, целящи хората от 
местните общности в цяла Европа да 
споделят и да обменят опит 
помежду си“

Or. en

Изменение 168
Helga Trüpel

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Демократична ангажираност и 
гражданско участие“.

б) „Насърчаване на европейското 
гражданство чрез участие на 
гражданите в процеса на вземане на 
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решения в Съюза, включително чрез 
разработване на нови демократични 
процедури и инструменти“.

Or. en

Изменение 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Демократична ангажираност и 
гражданско участие“.

б) „Европейско гражданство,
демократична ангажираност и 
гражданско участие“

Or. fr

Изменение 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Демократична ангажираност и
гражданско участие“.

б) „Насърчаване на демократичната
ангажираност, на гражданското 
участие и на чувството за 
принадлежност към Съюза“.

Or. es

Изменение 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

б) „Демократична ангажираност и 
гражданско участие“.

б) „Демократична ангажираност, 
междукултурен диалог и гражданско 
участие“.

Or. fr

Изменение 172
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да постигне своите цели, 
програмата финансира inter alia 
следните видове действия, 
осъществявани на транснационално 
равнище или с ясно изразено
европейско измерение:

2. За да постигне своите цели, 
програмата финансира inter alia 
следните видове действия, 
осъществявани на транснационално 
равнище или с европейско измерение:

Or. fi

Изменение 173
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– граждански срещи, побратимяване на 
градове

– побратимяване на градове;

Or. fr

Изменение 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– граждански проекти за 
сътрудничество в областта на 
гражданството;

Or. fr

Изменение 175
Hans-Peter Martin

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
между частни лица и организации с 
нестопанска цел

Or. de

Изменение 176
Georgios Papanikolaou

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, мрежи
и платформи за сътрудничество с 
гражданското общество

Or. el
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Изменение 177
Chrysoula Paliadeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мерки за подобряване на 
сътрудничеството на държавно 
равнище между местните, 
регионалните и националните органи, 
гражданското общество и медиите с 
цел по-добро разбиране на 
въздействието на европейските 
политики върху националните и 
местни политики

Or. el

Изменение 178
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за организациите от общ 
европейски интерес

заличава се

Or. de

Изменение 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за организациите от общ 
европейски интерес

– подкрепа, включително структурна,
за организациите, развиващи 
транснационална дейност
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Or. fr

Изменение 180
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за организациите от общ 
европейски интерес

– подкрепа за организациите от общ 
европейски интерес, така както са 
определени в член... от правилата за 
прилагане на Регламент № XX/2012 
[Финансов регламент], като например 
Международното европейско 
движение, мрежата „Домове на 
Европа“ (EUNET), асоциацията „Жан 
Моне“ и европейския център „Роберт 
Шуман“

Or. en

Обосновка

Споменатите организации представляват организации на гражданското общество, 
чиято единствена цел е популяризирането на идеята за европейската интеграция или 
които са свързани с паметни места за бащите — основатели на Европейския съюз. 
Тяхната дейности и тази на членовете на техните мрежи сами по себе си обхващат
целите на програмата в нейната цялост.

Изменение 181
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за организациите от общ 
европейски интерес

– структурна подкрепа за организации 
като:

Or. en
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Изменение 182
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– европейските мрежи, преследващи 
цел от европейски интерес:

Or. en

Изменение 183
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1 (ново) – подточка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Европейско международно движение

Or. en

Изменение 184
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1 (ново) – подточка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Мрежа „Домове на Европа“ (EUNET)

Or. en

Изменение 185
Doris Pack
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– европейските образователни 
центрове, преследващи цел от 
европейски интерес:

Or. en

Изменение 186
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1а (ново) – подточка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Асоциация „Жан Моне“

Or. en

Изменение 187
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 3 – подтире 1а (ново) – подточка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• Европейски център „Роберт 
Шуман“

Or. en

Изменение 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 6
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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 и проучвания, свързани с 
европейската история и европейската 
интеграция

Or. fr

Изменение 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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 тоталитарните режими, 
като нацизма и сталинизма, както и на 
тези, извършени при колониализма, а 
също и насърчаване на размисъла и 
действията в подкрепа на взаимното 
разбирателство, уважението и мира

Or. en

Изменение 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

с ключови моменти от европейската 
история, по-специално с цел 
поддържане на паметта за 
престъпленията, извършени по време на 
нацизма, фашизма и сталинизма, и 
всички диктатури, донесли разруха в 
Европа;

Or. es

Изменение 191
Marek Henryk Migalski

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, по-специално с цел 
поддържане на паметта за 
престъпленията, извършени по време на 
нацизма и комунизма, включително
сталинизма

Or. pl

Изменение 192
Marco Scurria

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, по-специално с цел 
поддържане на паметта за 
престъпленията, извършени по време на 
нацизма и сталинизма в еднаква степен

Or. it
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Изменение 193
Chrysoula Paliadeli

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, по-специално с 
цел поддържане на паметта за 
престъпленията, извършени по време на 
нацизма и сталинизма, в името на 
опазването на мира и съвместното 
съществуване в Европа

Or. el

Изменение 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– възпоменателни церемонии, дебати 
и оптимално използване на главните
обекти и архиви за повишаване на 
осведомеността за колониалната 
история, религиозните войни, 
военните сблъсъци между европейски 
държави и последиците от нацизма, 
чийто особен характер, произтичащ 
от волята му за пълно унищожение, 
не бива в никакъв случай да бъде 
подценяван, на сталинизма и на 
тоталитарните режими, по-
специално фашизма и военните 
диктатури;

Or. fr
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Изменение 195
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инициативи за отчитане на ролята 
на възрастните хора за запазването 
на спомена за историческите 
събития, белязали европейската 
история

Or. el

Изменение 196
Marek Henryk Migalski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– честване на значими исторически 
събития и популяризиране на 
познанията за тях

Or. pl

Изменение 197
Marek Henryk Migalski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за организации, които 
спомагат за популяризиране на 
историческата истина
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Or. pl

Изменение 198
Chrysoula Paliadeli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– размисъл относно засилващите се 
нагласи за оспорване на европейската 
идея, особено от страна на младите 
хора, както и търсене на начини за 
борба с евроскептицизма

Or. el

Изменение 199
Hans-Peter Martin

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, които правят 
структурата на ЕС и
функционирането на неговите 
институции разбираеми за по-голям 
брой граждани

Or. de

Изменение 200
Iosif Matula

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– инициативи за повишаване на 
осведомеността за институциите на ЕС 
и тяхното функциониране, и за 
предоставяне на повече информация 
относно правата и задълженията на 
европейските граждани и правата на 
човека като цяло

Or. ro

Изменение 201
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– инициативи за повишаване на 
осведомеността относно борбата 
срещу дискриминацията и 
ксенофобията

Or. el

Изменение 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– образователни програми, 
провеждани в рамките на обучителни 
институции на всички равнища, и то 
от най-ранна възраст

Or. fr
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Изменение 203
Iosif Matula

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

– мерки за повишаване на 
популярността на програмата и на 
информираността за нея, както и
действия, с които се използват и се 
валоризират допълнително резултатите 
от подкрепяните инициативи

Or. ro

Изменение 204
Chrysoula Paliadeli

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

– действия, с които се използват и се 
валоризират допълнително резултатите 
от подкрепяните инициативи и които 
допринасят за популяризирането на 
добрите практики на различни 
организации и органи

Or. el

Изменение 205
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

– проучвания по въпроси, свързани с 
гражданството и гражданското участие

– проучвания по въпроси, свързани с 
гражданството и гражданското участие, 
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както и доброволчеството

Or. it

Изменение 206
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– популяризиране на инструментите 
и органите за решаване на проблеми, 
като мрежата Solvit, комисията по 
петициите към Европейския 
парламент и европейския омбудсман

Or. el

Изменение 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните структури 
в държавите членки

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните
структури, центрове за ресурси, в 
държавите членки

Or. fr

Изменение 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните структури 
в държавите членки.

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните структури 
в държавите членки на национално, 
регионално или местно равнище.

Or. es

Изменение 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните структури 
в държавите членки

– подкрепа на структурите за програмна 
информация/консултативните структури 
в държавите членки, чиито резултати 
трябва да бъдат контролирани 
особено стриктно преди всяко 
подновяване или удължаване

Or. fr

Изменение 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сътрудничество между културните 
институции за обмен на исторически 
експонати

Or. pl
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Изменение 211
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – тире 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– семинари

Or. fi

Изменение 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) държавите членки; а) държавите членки и техните 
отвъдморски страни и територии, 
изброени в приложение II към 
Договора за функционирането на 
европейския съюз;

Or. fr

Обосновка

Родените в отвъдморските страни и територии би следвало да могат да участват в 
програмата в качеството си на европейски граждани. Новото решение за асоцииране 
на отвъдморските страни и територии предвижда те да могат да участват във 
всички европейски програми.

Изменение 213
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) присъединяващите се страни, б) присъединяващите се страни, 
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страните кандидатки и потенциалните 
страни кандидатки в съответствие с 
общите принципи и общите условия за 
участие на тези страни в програми на 
Съюза, установени в съответните 
рамкови споразумения, решения на 
Съвета за асоцииране или подобни 
споразумения;

страните кандидатки и потенциалните 
страни кандидатки в съответствие с 
общите принципи и общите условия за 
участие на тези страни в програми на 
Съюза, установени в съответните 
рамкови споразумения, решения на 
Съвета за асоцииране или подобни 
споразумения. Проектите и мерките, 
които ще бъдат финансирани, следва 
да зачитат и споделят принципите и 
ценностите на ЕС, политиката за 
добросъседство, сътрудничеството, 
мирното съжителство и взаимното 
уважение между народите;

Or. el

Изменение 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 5 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) държавите, обхванати от 
Европейската политика за съседство.

Or. fr

Изменение 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

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 

Програмата е отворена за всички 
заинтересовани страни, които 
насърчават европейското гражданство 
и европейската интеграция,
междукултурния диалог и взаимното 
разбиране между гражданите, и по-
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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.

специално публичните органи и
местните и регионални организации на 
гражданското общество, и особено 
културните институции, 
младежките асоциации, образователни 
и научноизследователски институции и 
групи от граждани.

Or. fr

Изменение 216
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

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
или съхраняват историята на 
европейските държави и нейното 
въздействие върху идентичността на 
гражданите на държавите от ЕС, и 
по-специално местните органи 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.

Or. pl

Изменение 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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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 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
доброволци и на пострадали от 
политическите режими) и 
образователни и научноизследователски 
институции.

Or. es

Изменение 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

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 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), образователни и 
научноизследователски институции, 
културни институции и исторически 
институти.

Or. pl
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Изменение 219
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

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 и 
организации, европейските 
изследователски организации в областта 
на публичната политика (мозъчни 
тръстове), групи от граждани, НПО и 
други организации на гражданското 
общество (като например асоциации на 
пострадалите от политическите режими) 
и образователни и 
научноизследователски институции.
Комисията гарантира опростени 
административни процедури, като по 
този начин осигурява лесен достъп до 
програмата.

Or. it

Изменение 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията следи в комитета да 
участва широк кръг от 
представители на гражданското 
общество, и особено на младежките 
асоциации и просветните движения, 
както и представители на местните 
публични органи.
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Or. fr

Изменение 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията провежда редовен диалог с 
бенефициерите на програмата и със 
съответните заинтересовани лица и 
експерти.

Комисията провежда редовен диалог с 
бенефициерите на програмата и със 
съответните партньори и експерти.

Or. fr

Изменение 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява съгласуваност и 
допълване между настоящата програма 
и инструменти в други области на 
дейност на Съюза, по-специално 
образование, професионално обучение, 
култура, спорт, основни права и 
свободи, социално приобщаване, 
равенство на половете, борба с 
дискриминацията, научни изследвания и 
иновации, политика на разширяване и 
външна дейност на Съюза.

Комисията осигурява съгласуваност и 
допълване между настоящата програма 
и инструменти в други области на 
дейност на Съюза, по-специално 
образование, професионално обучение, 
култура, спорт, основни права и 
свободи, социално приобщаване, 
равенство на половете, борба с 
дискриминацията, научни изследвания и 
иновации, политика на разширяване, 
политика за съседство, особено в 
нейното трансгранично направление,
и външна дейност на Съюза.

Or. fr
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Изменение 223
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е 229 милиона евро.

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е минимум 229 милиона 
евро.

Or. en

Изменение 224
Mitro Repo

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. fi

Изменение 225
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Средствата, разпределени за 
действия в областта на 

заличава се
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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.

Or. fr

Изменение 226
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) има право да 
извършва контрол и проверки на място 
на икономическите оператори, засегнати 
пряко или косвено от такова 
финансиране, в съответствие с 
процедурите, установени в Регламент
(ЕО, Евратом) № 2185/96 с оглед да се 
установи наличието на измама, 
корупция или всякакви други незаконни 
действия, засягащи финансовите 
интереси на Европейския съюз във 
връзка със споразумение или решение за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или договор за финансиране от Съюза.

Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF) има право да 
извършва контрол и проверки на място 
на икономическите оператори, засегнати 
пряко или косвено от такова 
финансиране по програмата, в 
съответствие с процедурите, установени 
в Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 с 
оглед да се установи наличието на 
измама, корупция или всякакви други 
незаконни действия, засягащи 
финансовите интереси на Европейския 
съюз във връзка със споразумение или 
решение за предоставяне на 
безвъзмездни средства или договор за 
финансиране от Съюза по програмата.

Or. it

Изменение 227
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
първата и втората алинея, 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, както и споразуменията и 
решенията за предоставяне на 
безвъзмездни средства и договорите, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, изрично 
оправомощават Комисията, Сметната 
палата и OLAF да извършват такива 
одити, контрол и проверки на място.

Без да се засягат разпоредбите на 
първата и втората алинея, 
споразуменията за сътрудничество с 
трети държави и международни 
организации, както и споразуменията и 
решенията за предоставяне на 
безвъзмездни средства и договорите, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, изрично 
оправомощават Комисията, Сметната 
палата и OLAF да извършват такива 
одити, контрол и проверки на място на 
проекти, осъществявани по 
програмата.

Or. it

Изменение 228
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Безвъзмездни средства за 2014 г.

За безвъзмездни средства, отпуснати 
през 2014 г., ще бъде възможно срокът 
за признаване на разходите да започне 
на 1 януари 2014 г., при условие че 
разходите не предшестват датата, 
когато е подадено заявлението за 
отпускане на безвъзмездната помощ 
или началната дата на бюджетната 
година на бенефициера.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира, че програмата може да стартира на 
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1 януари 2014 г. дори ако процесът се забави.

Изменение 229
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Памет за 
миналото и европейско гражданство“

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Насърчаване на 
паметта за европейската история и 
изграждане на чувство за европейска 
идентичност“

Or. fi

Изменение 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Памет за 
миналото и европейско гражданство“

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „Европейска 
история и междукултурен диалог“

Or. fr

Изменение 231
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – 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 

заличава се
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чрез вида на гражданските 
организации или участниците, които 
могат да подават заявление за 
участие.

Or. fi

Изменение 232
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – 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.

заличава се

Or. fr

Изменение 233
Helga Trüpel

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 

С направлението ще се подкрепят 
дейности, които приканват към 
размисъл относно европейската 
история и общите ценности в най-
широк смисъл, като се отчита
равенството между половете. 
Фондове могат да се предоставят за 
инициативи, приканващи към размисъл 
върху причините, които са породили
тоталитарните режими в съвременната 



PE496.350v01-00 70/87 AM\912800BG.doc

BG

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.

история на Европа (най-вече, но не само 
относно нацизма, сталинизма, 
тоталитарните комунистически 
режими), както и колониализма, и за 
възпоменание на техните жертви.
Направлението следва също така да 
обхваща дейности, отнасящи се до 
други 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 взаимното разбирателство 
чрез междукултурен диалог и 
помирението като средство за 
преодоляване на миналото и 
изграждане на бъдещето, по-
специално, с цел да бъде достигнато 
младото поколение.

Or. en

Изменение 234
François Alfonsi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 моменти в най-новата 
история на Европа. По-конкретно то ще 
отдава предимство на действия, които 
поощряват толерантността и 

С направлението ще се подкрепят 
дейности, които предизвикват размисъл 
относно европейската история и 
културно и езиково многообразие и
общите ценности в най-широк смисъл, 
като се отчита равенството между 
половете. Фондове могат да се 
предоставят за инициативи, 
приканващи към размисъл върху 
причините, които са породили
тоталитарните режими в съвременната 
история на Европа (най-вече, но не само 
относно нацизма, довел до Холокоста, 
сталинизма и тоталитарните 
комунистически режими) и за 
възпоменание на жертвите на техните
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помирението с цел да бъде достигнато 
младото поколение.

престъпления. Направлението следва 
също така да обхваща дейности, 
отнасящи се до други ключови моменти
и отправни точки в най-новата 
история на Европа. По-конкретно то ще 
отдава предимство на действия, които 
поощряват толерантността, взаимното 
разбирателство чрез междукултурен 
диалог и помирението като средство 
за преодоляване на миналото и 
изграждане на бъдещето, по-
специално, с цел да бъде достигнато 
младото поколение.

Or. fr

Изменение 235
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 
приканват към размисъл относно
европейската история и културно 
многообразие и общите ценности в най-
широк смисъл, като се отчита
равенството между половете. 
Средства могат да се предоставят за 
инициативи, приканващи към размисъл
и дебат върху причините, които са 
породили тоталитарните режими в 
съвременната история на Европа (най-
вече, но не само относно нацизма, довел 
до Холокоста, сталинизма и
тоталитарните комунистически 
режими) и за възпоменание на
жертвите на техните престъпления. 
Направлението следва също така да 
обхваща дейности, отнасящи се до 
други отправни точки и ключови 
моменти в най-новата история на 
Европа. По-конкретно то ще отдава 
предимство на действия, които 
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поощряват толерантността, взаимното 
разбирателство чрез междукултурен 
диалог и помирението като средство 
за преодоляване на миналото и 
изграждане на бъдещето, по-
специално, с цел да бъде достигнато 
младото поколение.

Or. fi

Изменение 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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 направлението ще се подкрепят 
дейности, които предизвикват размисъл 
относно общите ценности в най-широк 
смисъл, като се отчита културното и 
езиково многообразие с цел да се 
насърчава диалогът и взаимното 
уважение. Фондове могат да се 
предоставят за инициативи за размисъл 
върху причините за нацизма, чийто 
особен характер, произтичащ от 
волята му за пълно унищожение на 
цели раси, не бива в никакъв случай да 
бъде подценяван, а също и за 
фашизма, като се следи да се 
избегнат всички форми на 
подценяване. Направлението следва
също да предвижда анализ на 
причините за възникването на 
диктаторските режими, 
включително сталинизма, и анализ на 
последиците от колониализма, както 
и инициативи за възпоменание на 
техните жертви. Направлението следва 
също така да подкрепя дейности,
насърчаващи културното и езиково 
многообразие и взаимното 
разбирателство чрез 
междукултурния диалог в Европа и с 
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останалия свят. По-конкретно то ще 
отдава предимство на действия, които 
поощряват познаването на 
историята, възникването на 
инициативи за съхраняване на 
паметта за миналото, толерантността 
и помирението, с цел да бъде 
достигнато младото поколение.

Or. fr

Изменение 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 
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 и авторитарните
режими в съвременната история на 
Европа 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.

Or. es

Изменение 238
Marek Henryk Migalski
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Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 
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 комунизма, 
включително 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, 
помирението и историческата памет,
с цел да бъде достигнато младото 
поколение.

Or. pl

Изменение 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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. 

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. 
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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.

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, 
помирението и чувството за 
принадлежност към Съюза, с цел да 
бъде достигнато младото поколение.

Or. es

Изменение 240
Georgios Papanikolaou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 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, и заедно с това 
борбата с расизма и проявите на 
нетърпимост.

Or. el
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Изменение 241
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 
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. Подкрепяните 
дейности следва също така да
включват внасянето на предложения 
и идеи, които могат да подпомогнат 
Съюза да преодолее съществуващия 
„демократичен дефицит“ (като по 
този начин използва разнообразието 
от идеи в рамките на Съюза и избегне 
грешката да се фокусира само върху 
вътрешни идеи). 

Or. it

Изменение 242
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

25 % от общия бюджет на 
програмата е предназначен за това 
направление. 

Or. fi

Изменение 243
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчно, приблизително 35 % 
от общия бюджет, отпуснат на 
програмата, ще бъде предназначен за 
това направление.

Or. pl

Изменение 244
Mitro Repo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Демократична 
ангажираност и гражданско участие“

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Насърчаване на 
европейското гражданство чрез
демократична ангажираност и 
гражданско участие“

Or. fi

Изменение 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Демократична 
ангажираност и гражданско участие“

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Демократична 
ангажираност, гражданско участие и 
европейско гражданство“

Or. fr

Изменение 246
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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.

В рамките на направлението ще бъдат 
организирани дейности, които покриват 
гражданското участие в най-широк 
смисъл, с особен акцент върху методите 
за структуриране, с цел да се осигури 
дълготраен ефект на финансираните 
дейности. С него ще се отдава 
предимство на инициативи и проекти на 
гражданското общество и малките и 
средните предприятия с връзка с 
европейската политическа програма и с 
въпроси, които гражданите са 
определили като представляващи 
голям интерес за тях.

Or. fi

Изменение 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 1
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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.

Or. fr

Изменение 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 отдава 
предимство на инициативи и проекти с 
ясна връзка с европейската политическа 
програма, като се обръща специално 
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внимание на малките проекти.

Or. es

Изменение 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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, социална 
ангажираност и благотворителната
дейност на равнището на Съюза.

Or. fr

Изменение 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Още много остава да се направи, за да
бъдат привлечени повече жени в 
процеса на вземане на политически и 
икономически решения. Следва да се 
създадат възможности гласът на 
жените да бъде чут по-добре и да 
бъде взет предвид от лицата, 
отговорни за вземането на 
политически решения, които оказват 
въздействие върху живота на хората.

Програмата трябва да привлече по-
специално младите хора и жените, за 
да може да се гарантира цялостното 
им ангажиране в процеса на вземане на 
политически и икономически решения и 
тяхното пълноценно участие в 
демократичния процес и обществото.

Or. es
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Изменение 251
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Още много остава да се направи, за да 
бъдат привлечени повече жени в 
процеса на вземане на политически и 
икономически решения. Следва да се 
създадат възможности гласът на 
жените да бъде чут по-добре и да бъде 
взет предвид от лицата, отговорни за 
вземането на политически решения, 
които оказват въздействие върху живота 
на хората.

Още много остава да се направи, за да 
бъдат включени повече млади хора и
жени в демократичната дейност и в
процеса на вземане на политически и 
икономически решения. Следва да се 
създадат възможности техният глас да 
бъде чут по-добре и да бъде взет 
предвид от лицата, отговорни за 
вземането на политически решения, 
които оказват въздействие върху живота 
на хората.

Or. fi

Изменение 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Още много остава да се направи, за да 
бъдат привлечени повече жени в 
процеса на вземане на политически и 
икономически решения. Техните 
гласове следва да бъдат чути по-добре и 
да бъдат взети предвид от лицата, 
отговорни за вземането на политически 
решения, които оказват въздействие 
върху живота на хората.

Още много остава да се направи, за да 
бъдат привлечени повече младежи,
жени, културни малцинства и лица, 
станали жертва на дискриминация, в 
процеса на вземане на политически и 
икономически решения. Техните 
гласове следва да бъдат чути по-добре и 
да бъдат взети предвид от лицата, 
отговорни за вземането на политически 
решения, които оказват въздействие 
върху ежедневието на населението.
На историята на тяхната борба 
следва да се обърне подобаващо 
внимание.

Or. fr
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Изменение 253
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

60 % от общия бюджет на 
програмата е предназначен за това 
направление. 

Or. fi

Изменение 254
Marek Henryk Migalski

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ориентировъчно, приблизително 50 % 
от общия бюджет, отпуснат на 
програмата, ще бъде предназначен за 
това направление.

Or. pl

Изменение 255
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него ще се окаже подкрепа на 
инициативи, които подпомагат 
прехвърлянето на резултатите, 
предоставят по-добра възвръщаемост на 
инвестициите и спомагат за извличането

С него ще се окаже подкрепа на
звената за контакт по програмата 
„Европа за гражданите“ и на
инициативи, които се провеждат в 
държавите участнички в програмата 
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на поуки от придобития опит. 
Основанието за съществуването на това 
действие е допълнителната
„валоризация“ и използване на 
резултатите от инициативите, започнати 
с цел засилване на дългосрочната 
устойчивост.

и подпомагат прехвърлянето на 
резултатите, предоставят по-добра 
възвръщаемост на инвестициите и 
спомагат за извличането на поуки от 
придобития опит. Основанието за 
съществуването на това действие е 
допълнителната „валоризация“ и 
използване на резултатите от 
инициативите, започнати с цел
осигуряване на дългосрочен ефект.

Or. fi

Изменение 256
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 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 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 
включва партньорски обмен на опит, 
обучение на обучаващи, както и 
например създаването и
разработването на инструменти в 
областта на ИКТ (като например 
базата данни EVE), осигуряващи 
информация относно 
организации/проекти, финансирани по
програмата. Особено важно е за това 
действие да бъде осигурено 
достатъчно финансиране на 
национално равнище, така че 
информацията, обученията и 
консултациите на ползвателите 
относно тази програмата, насочена 
към гражданското общество, да 
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продължат да се предлагат в 
държавите участнички 
децентрализирано на родния език на 
ползвателите.

Or. fi

Изменение 257
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 1 – раздел 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10 % от общия бюджет на 
програмата е предназначен за това 
направление. 

Or. fi

Изменение 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – 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.

заличава се

Or. fr

Изменение 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Предложение за регламент
Приложение – част 2 – 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, по-специално такива, 
които са пряко свързани с политиките 
на Съюза, с цел участие в оформянето 
на политическата програма на Съюза.
Въпреки това e уместно да се следи за 
улесняване на участието на 
организатори на проекти в малък 
мащаб.

Or. fr

Изменение 260
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на програмата и повечето 
действия могат да бъдат централно 
управлявани от изпълнителна агенция.

Управлението на програмата и повечето 
действия могат да бъдат централно 
управлявани от изпълнителна агенция.
При подбора на проектите агенцията 
гарантира географския баланс в 
разпределението на финансовите 
средства и следва да следи за това 
компенсациите по проектното 
финансиране да се извършват въз 
основа на реално направени разходи. 
Агенцията също така следва да 
получава информация, съвети и 
обучение на съответния местен език.

Or. fi
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Изменение 261
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпуснатият бюджет обхваща и 
институционалната комуникация 
относно политическите приоритети 
на Съюза.

заличава се

Or. fi

Изменение 262
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Приложение – част 2 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отпуснатият бюджет обхваща и 
институционалната комуникация 
относно политическите приоритети 
на Съюза.

заличава се

Or. fr

Изменение 263
Mitro Repo

Предложение за регламент
Приложение – част 3 – раздел 1 – уводна част

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 

Конкретна цел 1: Повишаване на 
осведомеността във връзка с паметта за 
миналото, общата история, 
идентичност и ценности, и относно 
целта на Съюза за насърчаване на 
мира, на неговите ценности, на 
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мрежи. неговото културно и езиково 
многообразие и на благосъстоянието 
на неговите народи чрез насърчаване 
провеждането на дебати и размисъл
чрез разработване на мрежи и чрез 
събиране на хората от цяла Европа, 
по-специално членове на местни 
общности, младежи и жени, които да 
споделят и да обменят опит, и да се 
поучат от историята.

Or. fi

Изменение 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Приложение – част 3 – раздел 1 – встъпителна част

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, историята, идентичността и 
целите на Съюза чрез насърчаване 
провеждането на дебати, размисъл и 
изграждане на мрежи, с цел да се 
улесни сближаването на граждани и 
асоциации от цяла Европа;

Or. es


