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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В съответствие с членове 8 и 10 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз Комисията и 
държавите членки гарантират, че 
равенството между половете е 
хоризонтална политика, която 
присъства във всички актове на 
институциите на ЕС, и че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от фондовете по ОСР, 
допринася за насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените, като се отчита 
Европейският пакт за равенство 
между половете 2011—2020 г. 
Ефективното прилагане на принципа 
на равенство между мъжете и 
жените следва да включва данни и 
показатели по пол, цели и критерии 
по отношение на равенството между 
половете и следва да включва 
органите, отговарящи за равенството 
между половете, на различните 
етапи на прилагане, по-конкретно при 
планирането, мониторинга и 
оценката.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата-членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата-членка следва да организира 
партньорство с представители на 
компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи, 
икономическите и социалните 
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации, 
организациите на жените и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на правата на жените и 
принципите на равенството между 
половете, недискриминацията, както и 
неправителствените организации, 
насърчаващи социалното включване и 
осъществяващи дейност в областта 
на културата, образованието и 
политиката за младежта. Специално 
внимание се обръща на групи, които 
могат да бъдат засегнати от 
програмите и да изпитат 
затруднения да им окажат 
въздействие. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. За тази цел партньорите следва 
да представляват различните 
териториални нива, които 
съответстват на 
институционалната структура на 
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държавите членки. Комисията следва 
да бъде оправомощена да приема 
делегирани актове, с които да уреди 
кодекс на поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите. Сътрудничеството 
между партньорите следва най-
добрите практики. Всяка държава 
членка гарантира съответното ниво 
на техническа помощ с цел да улесни 
техния ангажимент и участие на 
всички етапи от програмния процес.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване Съюзът 
следва на всички етапи от прилагането 
на фондовете по ОСР да се стреми да 
премахва неравнопоставеността
между мъжете и жените и да насърчава 
равенството между тях, както и да се 
противопоставя на дискриминацията по
пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация.

(11) В контекста на своите усилия да 
увеличи икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на всички 
етапи от прилагането на фондовете по 
ОСР Съюзът се стреми да премахва
всички видове неравнопоставеност
между мъжете и жените и да насърчава
правата на жените и равенството 
между мъжете и жените, като взема 
предвид Стратегията за равенство 
между мъжете и жените на ЕС за 
периода 2010—2015 г., Европейския 
пакт за равенство между половете за 
периода 2011—2020 г. и актовете за 
изпълнение и последващите политики 
на ЕС на национално и регионално 
равнище за изпълнение на член 8 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и да се 
противопоставя на дискриминацията и 
насилието, основани на пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст 
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или сексуална ориентация, или 
увреждане, по-специално като взема 
предвид Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, в 
сила от 3 май 2008 г., и европейските 
политики за изпълнение на 
Конвенцията на ООН. Съответно в 
статистическите операции, свързани 
с прилагането на фондовете, следва 
постепенно да се въведат показатели 
с цел оценка на въздействието, което 
прилагането на различните фондове и 
програми оказва върху премахването 
на тази дискриминация.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР.

(16) Въз основа на общата стратегическа 
рамка, всяка държава членка следва да 
подготви — в сътрудничество със 
своите партньори и в диалог с 
Комисията — договор за партньорство. 
Договорът за партньорство следва да 
свежда елементите, определени в 
общата стратегическа рамка, към 
националния контекст и да определя 
твърди ангажименти за постигането на 
целите на Съюза чрез програмирането 
на фондовете по ОСР. В договора за 
партньорство се гарантира, че 
насърчаването на правата на 
жените, зачитането на принципа за 
равенство между мъжете и жените, 
както и отчитането на социалните 
аспекти на пола при събирането на 
данните и оценките са включени 
като част от неговите цели и 
приоритети.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Създаването на по-тясна връзка 
между политиката на сближаване и 
икономическото управление на Съюза 
ще гарантира, че ефективността на 
разходите в рамките на фондовете по 
ОСР почива на солидни икономически 
политики и че фондовете по ОСР 
могат, ако е необходимо, да бъдат 
пренасочени към работа по 
икономическите проблеми, с които се 
сблъсква дадена държава. Този процес 
следва да бъде постепенен и да 
започва с изменения в договора за 
партньорство и програмите с цел 
подкрепа на препоръките на Съвета 
за работа по макроикономическите 
несъответствия и социалните и 
икономически трудности. В случаите 
когато въпреки засиленото използване 
на фондовете по ОСР дадена държава 
членка не предприеме ефективни 
действия в контекста на процеса на 
икономическо управление, Комисията 
следва да има правото да спре всички 
или част от плащанията и поетите 
задължения. Решенията относно 
спирането следва да бъдат 
пропорционални и ефективни и да 
отчитат въздействието на 
отделните програми за работа по 
икономическата и социалната 
ситуация в съответната държава 
членка и предишните изменения на 
договора за партньорство. Когато 
взема решение за спиране, Комисията 
следва също така да зачита равното 
третиране на държавите членки и да 
отчита по-специално въздействието, 
което спирането ще има за 
икономиката на съответната 
държава членка. Спиранията следва 

заличава се
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да се отменят и фондовете да се 
предоставят отново на съответната 
държава членка веднага щом 
държавата членка предприеме 
необходимото действие.

Обосновка

Спирането на плащанията и ангажиментите по ОСР за икономически неустойчивите 
държави само ще увеличи социалните и регионалните дисбаланси и различия, като 
това ще засегне особено тежко жените.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и спрямо БВП и безработицата, 
където е приложимо. В това отношение 
следва да бъдат определени 
отговорностите на държавите членки и 
на Комисията.

(32) Необходимо е да се оцени 
ефективността, ефикасността и 
въздействието на помощта от фондовете 
по ОСР с цел да се повиши качеството 
на изпълнението и разработването на 
програми и да се определи 
въздействието на програмите спрямо 
целите на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и спрямо БВП, безработицата,
интегрирането на равенството 
между половете и насърчаването на 
достъпността, където е приложимо. В 
това отношение следва да бъдат 
определени отговорностите на 
държавите членки и на Комисията.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 

(33) За да бъде повишено качеството и 
подобрено разработването на всяка 
програма, и да бъде проверено, че 



AD\906116BG.doc 9/36 PE487.962v02-00

BG

целите могат да бъдат постигнати, 
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма.

целите могат да бъдат постигнати,
следва да бъде направена предварителна 
оценка на всяка програма.
Предварителната оценка за всяка 
програма следва да включва оценка на 
хоризонталните принципи съгласно 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за инвестиции 
в растеж и работни места и да се 
приемат обективни критерии за тяхното 
отпускане на регионите и държавите-
членки. С цел да се даде стимул на 
необходимото ускоряване на развитието 
на транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 
и комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде 
Механизъм за свързване на Европа. 
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена държава-
членка и сумите, които се прехвърлят от 
Кохезионния фонд на Механизма за 
свързване на Европа на държава-членка, 
следва да бъдат ограничени до таван, 
който ще бъде определен, като се отчита 
капацитетът на съответната държава-
членка за усвояване на отпуснатите 
бюджетни кредити. В допълнение в 
съответствие с водещата цел за 
намаляване на бедността е необходимо 
да бъде преориентирана схемата за 
хранителни помощи за най-уязвимите 
лица с оглед на насърчаването на 
социалното приобщаване и 
хармоничното развитие на Съюза. 
Предвижда се механизъм, който да 
прехвърля средства към този 

(57) Необходимо е да се определят 
граници за тези средства за инвестиции 
в растеж и работни места и да се 
приемат обективни критерии за тяхното 
отпускане на регионите и държавите-
членки. С цел да се даде стимул на 
необходимото ускоряване на развитието 
на транспортната и енергийната 
инфраструктура и на информационните 
и комуникационните технологии в 
целия Съюз следва да се създаде 
Механизъм за свързване на Европа. 
Отпусканите от фондовете годишни 
бюджетни кредити на дадена държава-
членка и сумите, които се прехвърлят от 
Кохезионния фонд на Механизма за 
свързване на Европа на държава-членка, 
следва да бъдат ограничени до таван, 
който ще бъде определен, като се отчита 
капацитетът на съответната държава-
членка за усвояване на отпуснатите 
бюджетни кредити. В допълнение в 
съответствие с водещата цел за 
намаляване на бедността е необходимо 
да бъде преориентирана схемата за 
хранителни помощи за най-уязвимите 
лица, по социална група и пол, с оглед 
на насърчаването на социалното 
приобщаване и хармоничното развитие 
на Съюза. Предвижда се механизъм, 
който да прехвърля средства към този 



PE487.962v02-00 10/36 AD\906116BG.doc

BG

инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

инструмент и да гарантира, че те ще 
бъдат съставени от заделени в рамките 
на ЕСФ средства, с помощта на 
съответстващо имплицитно намаление в 
минималните проценти на структурните 
фондове, които ще бъдат заделени за 
ЕСФ във всяка държава.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели, да бъде разработена 
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението.
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

(61) Необходимо е да бъдат заложени 
специални разпоредби относно 
програмирането, управлението, 
мониторинга и контрола на 
оперативните програми, подкрепяни от 
фондовете. В оперативните програми 
следва да бъдат определени 
приоритетни оси, които съответстват на 
тематичните цели и на 
хоризонталните принципи съгласно 
членове 6, 7 и 8 от настоящия 
регламент, да бъде разработена 
последователна логика на интервенция 
за работа по набелязаните потребности 
на развитието и да бъде определена 
рамката за оценката на изпълнението.
Те следва да съдържат също така и 
други елементи, необходими за 
ефективното и ефикасно изпълнение на 
тези фондове.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 

(67) За да се гарантира наличието на 
основната актуална информация за 
изпълнението на програмите, е 
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необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите 
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни.

необходимо държавите членки да 
предоставят редовно на Комисията най-
важните данни. С цел да се избегне 
допълнителна тежест за държавите 
членки те следва да се ограничават до 
постоянно събираните данни, а 
предаването им следва да става чрез 
електронен обмен на данни. Когато 
това е възможно, данните следва да 
се представят по пол.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Счита се за целесъобразно 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки да провежда 
последваща оценка на фондовете с цел 
получаване на информация на 
съответното ниво относно резултатите 
от финансираните интервенции и 
тяхното въздействие. Специални 
разпоредби са необходими също така за 
създаването на процедура за одобряване 
на плановете за оценка на фондовете.

(69) Счита се за целесъобразно 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки да провежда 
последваща оценка на фондовете с цел 
получаване на информация на 
съответното ниво относно резултатите 
от финансираните интервенции и 
тяхното въздействие. Специални 
разпоредби са необходими също така за 
създаването на процедура за одобряване 
на плановете за оценка на фондовете. 
Комисията и държавите членки 
гарантират отчитането на 
социалните аспекти на пола и анализ 
с разбивка по пол във всички оценки и 
доклади за напредък.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа, предназначен да 

(4) „програмиране“ означа процесът на 
организация, вземане на решения и 
разпределяне на финансовите средства 
на няколко етапа съгласно член 5, 
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изпълни на многогодишна база 
съвместното действие на Съюза и 
държавите-членки за изпълнение на 
стратегия на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

предназначен да изпълни на 
многогодишна база съвместното 
действие на Съюза и държавите-членки 
за изпълнение на стратегия на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка.

9. Комисията и държавите членки 
гарантират ефективността на фондовете 
по ОСР, по-специално чрез мониторинг, 
докладване и оценка, както и 
прозрачност на процесите за подбор, 
като подчертават необходимостта 
от публично оповестяване на 
обосновките.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) институциите, организациите и 
групите, които могат да влияят или 
могат да бъдат засегнати от 
изпълнението на програмите, като се 
обърне специално внимание на групи, 
които могат да бъдат засегнати от 
програмите и да изпитват 
затруднения да им въздействат, и по-
специално хората със специални 
потребности и маргинализираните 
групи.



AD\906116BG.doc 13/36 PE487.962v02-00

BG

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на опазването 
на околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството между мъжете и
жените, правата на жените, 
основните свободи и
недискриминацията, и по-специално 
организациите за правата на жените, 
както и неправителствените 
организации, насърчаващи 
социалното включване, и 
организациите, осъществяващи 
дейност в областта на културата, 
образованието и политиката за 
младежта.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите.

2. В съответствие с подхода на 
многостепенно управление държавите 
членки привличат партньорите в 
подготовката на договорите за 
партньорство и докладите за напредъка, 
както и в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програмите. 
Партньорите участват в 
мониторинговите комитети на 
програмите и избират и назначават 
свои членове, които да ги 
представляват в мониторинговия 
комитет. Следва да се гарантира, че 
във всички документи, свързани с 
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партньорството, се отчитат 
социалните аспекти на пола и се 
прави анализ с разбивка на данните по 
пол.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството 
между мъжете и жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола.

Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на всички 
етапи от подготовката, 
програмирането и изпълнението, 
мониторинга и оценката на
фондовете по ОСР чрез методите за 
оценка на бюджетирането, 
съобразено с аспектите на пола, се 
насърчават равенството между мъжете 
и жените и недискриминацията, 
участието на жените в 
политическия, икономическия и 
обществен живот и 
последователността в отчитането на 
социалните аспекти на пола. В 
допълнение държавите членки 
осигуряват балансирано участие на 
жените и мъжете в управлението и 
изпълнението на оперативните 
програми на местно, регионално и 
национално равнище, като изготвят 
доклади за напредъка в това 
отношение. Програмите следва да 
бъдат насочени към премахване на 
дискриминацията между мъжете и 
жените, в частност в семейната и 
работната среда.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки и Комисията 
предприемат съответните стъпки, за 
да предотвратят всякаква
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката и изпълнението 
на програмите.

2. Държавите членки и Комисията 
предприемат всички необходими 
съответни стъпки, за да предотвратят
и да се противопоставят на всички 
видове дискриминация и насилие на 
основата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация по време на подготовката и 
изпълнението на програмите, и по-
специално при определянето на 
критериите и показателите и при 
избора на бенефициери, като 
обръщат специално внимание на 
лицата, които са обект на различни 
форми на дискриминация. Когато 
това е възможно, всички данни се 
анализират по пол. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При включването на социалните 
аспекти на пола в насочеността на 
програмите и при тяхната оценка 
държавите членки си сътрудничат 
помежду си и с Евростат с цел 
разработването на ad hoc показатели. 
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, всеки 
от фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия следните 
тематични цели:

За да допринесе за осъществяването на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и да 
насърчава равенството между 
мъжете и жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола, всеки от 
фондовете по ОСР подкрепя в 
съответствие със своята мисия следните 
тематични цели:

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а) защита на правата на жените и 
укрепване на равенството между 
половете.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) насърчаване на заетостта и подкрепа 
за мобилността на работната сила;

(8) насърчаване на заетостта, подкрепа 
за мобилността на работната сила и 
борба с дискриминацията, като се 
обръща специално внимание на 
достъпа и условията за достъп на 
жените до пазара на труда;



AD\906116BG.doc 17/36 PE487.962v02-00

BG

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване, интегриране на 
равенството между половете и
насърчаване на достъпността и борба 
с бедността, социалното неравенство 
и дискриминацията на основата на 
пола, като се обръща специално 
внимание на положението на 
жените, които представляват 
уязвима група по отношение на 
социалното изключване, 
несигурността и бедността;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот;

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот, 
по-специално с въвеждането на 
мерки, насочени към жените, като се 
подчертава значението на този 
аспект за социалния напредък на 
жените и за подобряването на 
техните умения, което допринася за 
включването им в политическия, 
икономическия и обществения 
живот;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) повишаване на институционалния 
капацитет и ефективна публична 
администрация.

(11) укрепване на институционалния 
капацитет и ефективна и активна
публична администрация и насърчаване 
на изграждането на капацитет за 
социалните партньори, 
неправителствените организации, 
регионалните и местните органи и 
другите заинтересовани лица, и по-
специално партньорите, посочени в 
член 5 от настоящия регламент.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете по ОСР, и се определят в 
правилата за отделните фондове.

2. Тематичните цели се изразяват като 
приоритети, специфични за всеки от 
фондовете, които се финансират по
линия на РОР, и се определят в 
правилата за отделните фондове, като в 
същото време се гарантира, че 
отчитането на социалните аспекти 
на пола и равенството между
жените и мъжете са включени в 
дейности по всички тематични 
приоритети и на всички етапи от 
подготовката, програмирането, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите. Предимство 
се дава на проектите, които 
насърчават повече от една от 
посочените по-горе тематични цели 
едновременно.



AD\906116BG.doc 19/36 PE487.962v02-00

BG

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 14 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уредбата, която гарантира 
хармонизирането със стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, включително:

а) уредбата, която гарантира 
хармонизирането със стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и 
насърчаването на равенството 
между мъжете и жените и 
отчитането на социалните аспекти 
на пола, включително:

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) обобщен анализ на предварителните 
оценки на програмите, който мотивира 
избора на тематични цели и 
ориентировъчния размер на 
разпределените от фондовете по ОСР 
средства;

(ii) обобщен анализ на предварителните 
оценки на програмите, който мотивира 
избора на тематични цели и 
ориентировъчния размер на 
разпределените от фондовете по ОСР 
средства, и разпределение на 
отговорностите;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, като там, 

в) интегриран подход за работа по 
специалните потребности на 
географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към жените,
маргинализираните общности и лицата 
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където е целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми;

с увреждания, като там, където е 
целесъобразно, се включват 
ориентировъчни отпуснати суми за 
съответните фондове, обхванати от 
РОР;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато това е възможно, всички 
данни в договора за партньорство 
следва да бъдат представени по пол.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава. 

Обосновка

Спирането на плащанията и ангажиментите по ОСР за икономически неустойчивите 
държави само ще увеличи социалните и регионалните дисбаланси и различия, като 
това ще засегне особено тежко жените.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса Й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и отчитане на 
социалните аспекти на пола, в 
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ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 
действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

съответствие с общата стратегическа 
рамка и договора за партньорство. Във 
всяка програма се включва уредбата, с 
която се гарантира ефективно, ефикасно 
и координирано изпълнение на 
фондовете по ОСР, и действията за 
намаляване на административната 
тежест за бенефициерите. Когато това 
е възможно, всички данни следва да се 
представят по пол.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

показатели, свързани със социалните 
аспекти на пола, по отношение на 
участието в програмите и 
въздействието на структурните 
фондове;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включва описание на 
действията, с които ще бъдат 
отчетени принципите, определени в
членове 7 и 8.

4. Във всяка програма, с изключение на 
програмите, в които е обхваната 
изключително и само техническа 
помощ, се включват измерими 
качествени и количествени етапни и 
крайни цели за показателите,
отнасящи се до хоризонталните 
принципи в съответствие с членове 7 
и 8, и добавени по целесъобразност 
към специфични за програмата 
показатели и специфичните 
действия, с цел да се постигне 
съответствие с принципите, 
определени в членове 7 и 8.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите Й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства.

1. Комисията оценява съгласуваността 
на програмите с настоящия регламент, 
правилата за отделните фондове, техния 
реален принос към специалните 
тематични цели и приоритети на Съюза 
за всеки един от фондовете по ОСР, 
общата стратегическа рамка, договора 
за партньорство, препоръките за 
отделните държави съгласно член 121, 
параграф 2 от Договора и препоръките 
на Съвета, приети съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, като отчита 
предварителната оценка. Оценката 
разглежда, по-специално адекватността 
на програмната стратегия, 
съответстващите Й цели, показателите, 
количествени цели и разпределението 
на бюджетните средства. Процесът, 
предшестващ решението, следва да 
бъде прозрачен.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас; при сформирането на групата 
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следва да има стремеж към равенство 
между половете;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) е фокусирано върху цели, които са 
насочени към борба със социалното 
неравенство и бедността и 
насърчават равенството между 
мъжете и жените.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията;

а) определяне на района и населението, 
обхванати от стратегията, 
сегментирани съобразно пола;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
съответните роли на местните групи за 
действие и на органите, които отговарят 
за изпълнението на съответните 
програми, спрямо всички задачи по 
изпълнението, които се отнасят до 
стратегията.

Държавите членки определят 
съответните роли на местните групи за 
действие и на органите, които отговарят 
за изпълнението на съответните 
програми, спрямо всички задачи по 
изпълнението, които се отнасят до 
стратегията. Трябва да се обръща 
особено внимание на балансираното 
участие на мъжете и жените в 
местните групи за действие и 



PE487.962v02-00 24/36 AD\906116BG.doc

BG

съответните процедури.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор и 
критерии за подбор на операции, които 
избягват конфликта на интереси и 
гарантират, че поне 50 % от гласовете 
при решения за подбор са от партньори 
извън публичния сектор, като се 
предвижда възможност за обжалване на 
взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

б) определяне на недискриминационна и 
прозрачна процедура за подбор, 
основана на равенството между 
половете, и критерии за подбор на 
операции, които избягват конфликта на 
интереси и гарантират, че поне 50 % от 
гласовете при решения за подбор са от 
партньори извън публичния сектор, като 
се предвижда възможност за обжалване 
на взетите решения за подбор и се 
позволява подбор чрез писмена 
процедура;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепените от финансови 
инструменти крайни получатели могат 
също така да получават безвъзмездни 
средства или друга помощ от програма 
или от друг инструмент, подкрепен от 
бюджета на Съюза. В такива случаи 
следва да се водят отделни счетоводни 
книжа за всеки вид финансиране.

2. Подкрепените от финансови 
инструменти крайни получатели могат 
също така да получават безвъзмездни 
средства или друга помощ от програма 
или от друг инструмент, подкрепен от 
бюджета на Съюза. В такива случаи 
следва да се водят отделни счетоводни 
книжа за всеки вид финансиране. 
Извършваните от жени дейности 
следва да се ползват от специална 
финансова грижа и техническа 
помощ.

Изменение 42
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите, 
посочени в член 5, и особено на 
партньорите, участващи в 
подготовката на съответните 
програми. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право на 
глас. Държавите членки гарантират 
равенството между половете в този 
орган.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата.

Мониторинговият комитет на програма 
в рамките на целта „Европейско 
териториално сътрудничество“ включва 
и представители на всяка трета държава, 
участваща в програмата. При 
определяне на състава на комитета 
се взема предвид принципът за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 

1. Мониторинговият комитет заседава 
поне веднъж годишно, като на 
заседанията му се прави преглед на 
изпълнението на програмата и на 
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напредъка в посока на постигането на 
нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, включително промените в 
показателите за резултатите и напредъка 
в постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

напредъка в посока на постигането на 
нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, особено свързаните с 
равенството между половете,
включително промените в показателите 
за резултатите и напредъка в 
постигането на количествено 
определените целеви стойности, както и 
на етапните цели, определени в рамката 
на изпълнението.

Изменение 45

Предложение за регламент
 Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки.

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата 
показатели, които следва да вземат 
под внимание социалните аспекти на 
пола, и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението.
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 
избраните операции. Те също така 
описват действията, предприети в 
изпълнение на предварителните условия 
и всякакви въпроси, засягащи 
изпълнението на програмата, както и 
приетите корективни мерки. Когато 
това е възможно, данните се 
представят по пол.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Годишният доклад за изпълнението, 
представен през 2019 г., и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата и нейния принос за 
постигането на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.

4. Годишният доклад за изпълнението, 
представен през 2019 г., и 
окончателният доклад за изпълнението 
на фондовете по ОСР в допълнение към 
информацията и оценката, посочени в
параграфи 2 и 3, включват и 
информация относно и оценка на 
напредъка към постигането на целите на 
програмата и нейния принос за 
постигането на целите на стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и приноса й 
за постигане на равенство между 
мъжете и жените и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, по-
специално по отношение на етапните 
цели, определени за всяка програма в 
рамката на изпълнението и използваната 
за постигане на цели във връзка с 
борбата срещу изменението на климата 
подкрепа;

б) напредъка в постигането на целите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете, по-специално по отношение 
на етапните цели, определени за всяка 
програма в рамката на изпълнението и 
използваната за постигане на цели във 
връзка с борбата срещу изменението на 
климата подкрепа;
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. През 2018 г. и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

5. През 2018 и 2020 г. Комисията 
включва в годишния си доклад за 
напредъка, представян пред пролетното 
заседание на Европейския съвет, раздел, 
в който се обобщава стратегическият 
доклад, по-специално по отношение на 
напредъка, постигнат в осъществяването 
на стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените и интегриране на принципа 
на равенство между половете.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки.
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и по 
отношение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) и безработицата, когато 
това е целесъобразно.

1. С оглед подобряване на качеството на 
проектирането и изпълнението на 
програмите, както и с цел да се направи 
оценка на тяхната ефективност и на 
въздействието им, се извършват оценки.
Оценява се въздействието на 
програмите в съответствие с мисията на 
съответните фондове по ОСР спрямо 
целите, заложени в стратегията на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, равенство между 
мъжете и жените и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете, както и по отношение на 
брутния вътрешен продукт (БВП) и 
безработицата, когато това е 
целесъобразно.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели.

2. Държавите членки осигуряват 
средствата, необходими за 
извършването на оценките, и 
гарантират, че са налице процедури за 
производството и събирането на 
данните, необходими за извършването 
на оценки, включително и на данни, 
свързани с общите и — когато е 
целесъобразно — специфичните за 
програмата показатели. Когато това е 
възможно, данните следва да се 
представят по пол.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 

е) действия за разпространяване на 
информация, за подкрепа на 
изграждането на мрежи, провеждането 
на комуникационни дейности, 
повишаване на осведомеността и 
насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на опит, включително с трети 
държави. За постигането на по-висока 
степен на ефективност в комуникациите 
с широката общественост и по-висока 
степен на синергия между 
провежданите по инициатива на 
Комисията комуникационни дейности, 
разпределените съгласно настоящия 
регламент средства за комуникационни 
дейности следва също да допринасят за 
осъществяването на корпоративните 
комуникации по политическите 
приоритети на Европейския съюз, при 
условие, че те са свързани с общите 
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цели на настоящия регламент. цели на настоящия регламент. Като се 
има предвид, че според проучванията 
жените имат по-ограничен достъп до 
информация в сравнение с мъжете, се 
обръща специално внимание на 
достъпа на жените до информация 
на национално и европейско равнище;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 
Комисията се извършва посредством 
електронна система за обмен на данни, 
създадена в съответствие с условията и 
реда, определени от Комисията с актове 
за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3.

4. Всеки официален обмен на 
информация между държавите членки и 
Комисията се извършва посредством 
електронна система за обмен на данни, 
създадена в съответствие с условията и 
реда, определени от Комисията с актове 
за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 143, параграф 3. Когато това е 
възможно, данните се представят по 
пол.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стратегия за приноса на оперативната 
програма към стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, включително:

а) стратегия за приноса на оперативната 
програма към стратегията на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, както и за равенство между 
мъжете и жените и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете, включително:
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
жените, които са дори още по-
уязвима група в условията на криза, и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация по 
време на подготовката, разработването 
и изпълнението на оперативната 
програма, и по-специално във връзка с 
достъпа до финансиране, като се имат 
предвид потребностите на различните 
целеви групи, изправени пред риск от 
подобна дискриминация, и по-
специално изискванията за осигуряване 
на достъпност за хората с увреждания;

(ii) описание на конкретните действия за 
насърчаване на равните възможности и 
предотвратяване на всякаква 
дискриминация на основата на пол, 
расов или етнически произход, религия 
или вероизповедание, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, или 
полова идентичност по време на 
подготовката, разработването и 
изпълнението на оперативната 
програма, както и при определянето 
на критериите и показателите и при 
избора на бенефициери, и по-специално 
във връзка с достъпа до финансиране, 
като се имат предвид потребностите на 
различните целеви групи, изправени 
пред риск от подобна дискриминация, и 
по-специално изискванията за 
осигуряване на достъпност за хората с 
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увреждания;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3 – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) описание на приноса й за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и — където е 
целесъобразно — уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции.

(iii) описание на приноса й за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и уредбата, с която се 
гарантира отчитането на социалния 
аспект на пола на ниво оперативна 
програма и на ниво операции, както и 
описание на специфичните дейности, 
предприети с оглед насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията оценява големия проект 
въз основа на информацията, посочена в 
член 91, с цел да определи дали 
предложената подкрепа от фондовете е 
обоснована.

1. Комисията оценява големия проект 
въз основа на информацията, посочена в 
член 91, с цел да определи дали 
предложената подкрепа от фондовете е 
обоснована. Процесът, предшестващ 
решението, следва да бъде прозрачен.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставът му се решава от държавата 
членка със съгласието на управляващия 
орган, при което се спазва принципът на 

Съставът му се решава от държавата 
членка със съгласието на управляващия 
орган, при което се спазва принципът на 
партньорство и се насърчава 
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партньорство. равенството между половете при 
неговото сформиране.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на 
маргинализираните общности, 
включително, ако е целесъобразно, 
използваните финансови ресурси;

(i) напредъка в изпълнението на 
мерките, насочени към специфичните 
нужди на най-силно засегнатите от 
бедност географски райони или на 
целевите групи, изложени на най-висок 
риск от дискриминация или изключване, 
като се обръща специално внимание на
жените, маргинализираните общности
и хората с увреждания, включително,
ако е целесъобразно, използваните 
финансови ресурси;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комуникационната стратегия се 
обсъжда и одобрява на първото 
заседание на мониторинговия комитет 
след приемането на оперативната 
програма.

Комуникационната стратегия се 
обсъжда и одобрява на първото 
заседание на мониторинговия комитет 
след приемането на оперативната 
програма. Отвъд и извън 
техническите аспекти, свързани с 
разпространението на информация, 
стратегията насърчава използването 
във всички медии на език, отчитащ 
различията между половете, в 
съответствие с най-добрите 
практики и насоки, изготвени от 
определени държави, региони и 
местни органи.    
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 
членовете, определени от държавите 
членки и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики.

4. Мрежите на ниво Съюза, включващи 
членовете, определени от държавите 
членки и управляващите органи, се 
създават от Комисията, за да се осигури 
обменът относно резултатите от 
изпълнението на комуникационните 
стратегии, обменът на опит по 
отношение изпълнението на мерките за 
информация и комуникация, както и 
обменът на добри практики. Важно е в 
мрежите в рамките на Европейския 
съюз да се гарантира 
равнопоставеното участие на 
мъжете и жените.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, като се имат 
предвид специфичните пропуски, които 
трябва да бъдат коригирани;

(1) значението на приоритетната ос за 
изпълнението на стратегията на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и за 
равенството между мъжете и 
жените и интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете, като се имат предвид 
специфичните пропуски, които трябва 
да бъдат коригирани;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от Комитет 
за координация на фондовете. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от Комитет 
за координация на фондовете. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. При 
сформирането на комитета следва да 
има стремеж към равенство между 
половете.
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