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Изменение 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и многообразие, по-
специално равенството между мъже 
и жени и принципите на правовата 
държава, на които той се основава, чрез 
диалог и сътрудничество с трети 
държави.

Or. en

Изменение 12
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
равнопоставеност и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

(3) Съюзът се стреми да насърчава 
развитието и укрепването на ценности, 
като свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, правата на 
жените, принципите на 
равнопоставеност между половете, 
антидискриминация и принципите на 
правовата държава, на които той се 
основава, чрез диалог и сътрудничество 
с трети държави.

Or. fr
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Изменение 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Жените в партньорските 
държави са изправени пред особени 
проблеми и дискриминация както на 
пазара на труда, така и личния и 
обществения живот.

Or. en

Изменение 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията, 
равенството между мъже и жени,
правата на човека, принципите на 
правовата държава, доброто управление 
и принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 15
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията и правата на 
човека, принципите на правовата 
държава, доброто управление и 
принципите на пазарна икономика и 
устойчиво развитие.

(5) В рамките на европейската политика 
за съседство Съюзът предлага на 
съседните държави привилегировани 
отношения, изградени върху взаимен 
ангажимент и насърчаване на основните 
ценности на демокрацията, правата на 
човека за жени и мъже, принципите на 
правовата държава, доброто управление 
и принципите на равенство между 
половете и устойчиво развитие.

Or. en

Изменение 16
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Специфичните програмни цели и 
действия за равенство между 
половете и антидискриминация 
следва да бъдат подкрепени в рамките 
на настоящия регламент.   Освен 
това равенството между половете и 
антидискриминацията следва също 
така да бъдат включени като 
хоризонтална цел във всички 
действия, предприети по силата на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 17
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съвместната стратегия ЕС —
Африка е от значение за отношенията 
със средиземноморските съседи от 
Северна Африка.

(14) Съвместната стратегия ЕС —
Африка и Истанбулската рамка за 
действие са от значение за 
отношенията със средиземноморските 
съседи от Северна Африка.

Or. en

Изменение 18
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
икономическата и бюджетната 
ситуация на Съюза ограничава 
наличните ресурси за такава подкрепа. 
Затова Комисията трябва да търси 
възможно най-ефективния начин за 
използване на наличните ресурси чрез 
използване на финансови инструменти с 
ефект на лоста. Този ефект може да се 
повиши, като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

(19) Външната подкрепа от Европейския 
съюз се характеризира с нарастващи 
нужди от финансиране, но 
съществуващата икономическа и 
бюджетната криза със строги 
икономии на Съюза ограничава 
наличните ресурси за такава подкрепа. 
Затова Комисията трябва да търси 
възможно най-ефективния и 
практически начин за използване на 
наличните ресурси чрез използване на 
финансови инструменти с ефект на 
лоста. Този ефект може да се повиши, 
като се даде възможност за 
многократното използване на 
средствата, инвестирани и генерирани 
от финансовите инструменти.

Or. en

Изменение 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 21



AM\901290BG.doc 7/19 PE489.392v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия и 
политики, предприети по силата на 
настоящия регламент. Мястото и 
ролята на жените следва също да 
бъдат насърчавани чрез специални 
мерки и програми.

Or. en

Изменение 20
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

(21) Равенството между половете следва 
да бъде хоризонтална цел във всички 
действия, предприети по силата на 
настоящия регламент, и това трябва да 
се изразява чрез насърчаване на 
правата на жените и борбата срещу 
насилието над жени и срещу 
дискриминацията въз основа на пола.  
С цел укрепване на положението на 
жените в партньорските държави, 
Европейският съюз и неговите 
държави членки следва да обърнат 
специално внимание на всички мерки 
за повишаване и насърчаване на 
ролята на жените на позициите за 
вземане на политически и 
икономически решения и в 
гражданското общество.

Or. fr
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Изменение 21
Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент.

(21) Равенството между половете и 
антидискриминацията следва да бъде 
хоризонтална цел във всички действия, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, с позоваване на 
демократичните процеси на преход в 
партньорските държави и с цел, по-
специално, увеличаване на 
включването на жени в 
политическите процеси на 
национално, регионално и местно 
равнище, с оглед увеличаване на 
ролята на жените в политическия 
процес в държавите от политиката 
за съседство, и по този начин да се 
приемат мерки за изкореняването на 
неравенствата, от които страдат 
жените.   

Or. it

Изменение 22
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Промените, които настъпват в 
държавите от Европейското 
съседство в Северна Африка и Близкия 
изток, трябва да допринесат за 
поставянето на край на 
дискриминацията на жени и за 
пълноценното им участие в 
обществото при равни условия с 
мъжете. Европейския съюз поема 
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ангажимента твърдо да се 
противопоставя на използването на 
сексуално насилие и сплашване и 
целенасочени действия срещу 
жените, по-специално по отношение 
на специфични проблеми, свързани с 
трафика на хора, и гениталното 
осакатяване на жени 
Съюзът поставя на първо място в 
дневния си ред необходимостта от 
поставяне на край на 
дискриминацията и преследването на 
лесбийките, хомосексуалистите, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица в региона на европейската 
политика за съседство и че 
фондовете на държавите, които 
дискриминират лесбийки, 
хомосексуалисти, бисексуални и 
транссексуални лица, по-специално 
страните, в които 
хомосексуалността се счита за 
престъпление, и получават финансова 
помощ от Съюза, следва да бъдат 
замразени или отнети.

Or. en

Изменение 23
Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) В партньорските държави от 
европейската политика за съседство 
следва да бъдат насърчавани курсове 
за обучение, насочени по-специално 
към класите, които са най-уязвими и 
изложени на най-висок риск от 
бедност, като възрастните жени и 
жени, които отглеждат сами децата 
си, с цел увеличаване на включването 
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им във всички дейности на 
обществото и по този начин 
укрепване на ролята на жените в 
процеса на вземане на политически и 
икономически решения, в 
образованието и на пазара на труда 
като така се допринася за 
истинската им еманципация в полза 
на обществото като цяло, и във 
връзките с основни партньорски 
държави.

Or. it

Изменение 24
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд, както и ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите стандарти за 
труд и многостранните споразумения за 
околната среда.

(22) Съюзът се ангажира да насърчава в 
отношенията с партньорите си по света 
осигуряването на достойни условия на 
труд, както и ратифицирането и 
ефективното прилагане на 
международно признатите стандарти за 
труд и многостранните споразумения за 
околната среда. Следва да се обърне 
специално внимание на сектора на 
услугите и на неформалния сектор, 
където жените са най-често заети, 
за да се гарантира, че правата им се 
спазват, и да се насърчава участието 
им на пазара на труда и в 
националните икономики. 

Or. fr

Изменение 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Организациите на гражданското 
общество имат основна роля в 
подобряването на управлението и 
създаването на добрите съседски 
отношения, в сътрудничество с 
националните парламенти. Жените и 
младите хора следва ефективно да 
бъдат включени и да допринасят в 
тази насока.

Or. en

Изменение 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

a) насърчаване на правата на човека и 
особено насърчаване на правата на 
жените и основните свободи, 
принципите на правовата държава, 
принципите на равенство и 
многообразие между мъже и жени, 
установяване на широка и устойчива 
демокрация, насърчаване на доброто 
управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

Or. en

Изменение 27
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)



PE489.392v01-00 12/19 AM\901290BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните 
партньори;

a) насърчаване на правата на човека,
основните свободи, правата на 
жените и спазването на принципите 
на правовата държава, равенство между 
мъже и жени и антидискриминация, 
укрепване на доброто управление, 
установяване на широка и устойчива 
демокрация и развитие на свободно, 
независимо, процъфтяващо и 
проактивно гражданско общество;

Or. fr

Изменение 28
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва социалните партньори;

a) насърчаване на правата на човека и 
основните свободи, принципите на 
правовата държава, принципите на 
равенство, установяване на широка и 
устойчива демокрация, насърчаване на 
доброто управление и развитие на 
процъфтяващо гражданско общество, 
което включва тясно сътрудничество 
със социалните партньори и 
организациите на жените с цел 
определяне на области за подкрепа и 
сътрудничество по отношение на 
прилагането на политиките, 
свързани с равенството между 
половете, в партньорски държави;

Or. it

Изменение 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата, равенството 
между мъже и жени и устойчивостта 
при бедствия;

Or. en

Изменение 30
Mikael Gustafsson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия; също така използване на 
показателите на ЦХР и признаците 
за овластяване;

Or. en

Изменение 31
Мария Неделчева
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия;

г) устойчиво и приобщаващо развитие 
във всички аспекти, намаляване на 
бедността, включително чрез развитието 
на частния сектор; насърчаване на 
вътрешното икономическо, социално и 
териториално сближаване, развитието 
на селските райони, действията в 
областта на климата и устойчивостта 
при бедствия, като се обръща 
специално внимание на подкрепата на 
ролята, която жените изпълняват в 
тези сфери като ефективни 
участници в промяната и напредъка; 

Or. fr

Изменение 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Равенството между половете и 
антидискриминацията е 
хоризонтална цел във всички 
действия и политики, предприети по 
силата на настоящия регламент. 
Поради тази причина и за да отговори 
на подобни предизвикателства, 
правата и ролята на жените се 
подкрепят чрез специални мерки и 
програми.

Or. en

Изменение 33
Franziska Katharina Brantner
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В рамките на етапите на 
програмиране, изпълнение и оценяване 
на европейския инструмент за 
съседство и партньорство 
неравенствата между половете се 
разглеждат последователно и 
системно, а именно чрез специфични 
дейности и чрез включване във всички 
други дейности. 

Or. en

Изменение 34
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
основана на зачитане на основните 
свободи и правата на човека за жени и 
мъже, нейния напредък в постигането 
на договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.
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Or. en

Изменение 35
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
нейния напредък в постигането на 
договорените цели на реформата, 
нуждите и възможностите на държавата 
и потенциалното въздействие на 
подкрепата от Съюза.

1. Подкрепата от Съюза, предоставена 
по силата на настоящия регламент на 
всяка партньорска държава, е 
диференцирана по форма и размер в 
съответствие с ангажимента за реформи 
на партньорската държава и нейния 
напредък в провеждането на тези 
реформи. Такава диференциация следва 
да отговаря на по-големите стремежи на 
партньорството на държавата със 
Съюза, нейния напредък в изграждането 
на широка и устойчива демокрация, 
създаване на добро управление, 
зачитане на правата на човека, 
основните свободи, правата на 
жените, принципите на равенство 
между мъже и жени, 
антидискриминация и правова 
държава и нейния напредък в 
постигането на договорените цели на 
реформата, нуждите и възможностите 
на държавата и потенциалното 
въздействие на подкрепата от Съюза.

Or. fr

Изменение 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С оглед на големите промени на 
Арабската пролет в партньорските 
държави от Южното 
Средиземноморие и ролята, която 
жените биха могли да изпълняват за 
демократичните усилия, са 
необходими специални програми и 
финансиране за насърчаване на 
участието на жените.

Or. en

Изменение 37
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разпределението на финансови 
средства за националните и 
многонационалните програми се 
определят като се използват прозрачни 
и обективни критерии, които отчитат 
принципа на диференциация, посочен в 
член 4, параграф 1.

5. Разпределението на финансови 
средства за националните и 
многонационалните програми се 
определят като се използват прозрачни 
и обективни критерии, които отчитат 
принципа на диференциация, посочен в 
член 4, параграф 1 и вземат предвид 
постигнатия напредък в областта на 
равенството между мъже и жени.

Or. it

Изменение 38
Franziska Katharina Brantner
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За държавите, които отговарят 
на условията за финансова подкрепа 
по силата на настоящия регламент, 
Комисията създава 
„инфраструктура“ за интегриране на 
принципа на равенство между 
половете;  по-специално структурите 
за постоянна подкрепа се 
разработват както на национално 
равнище, така и на равнището на 
Съюза, с цел да се подкрепи 
осъществяването на интегриране на 
принципа на равенство между 
половете. 

Or. en

Изменение 39
Franziska Katharina Brantner
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. В случай на промени в 
политическия, правния, 
икономическия или социалния 
контекст, Комисията провежда 
оценка на проекта дали тези промени 
засягат предположения относно роли 
и отношения, свързани с пола, в
началото на проекта и могат да 
наложат корекции в него.

Or. en

Изменение 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека и 
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

Без да се засягат разпоредбите за 
преустановяване на помощта в 
споразуменията за партньорство и 
сътрудничество и споразуменията за 
асоцииране с партньорски държави и 
региони, когато партньорска държава не 
спазва принципите на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
зачитането на правата на човека, 
равенството между мъже и жени и 
основните свободи, Съюзът поканва 
съответната държава за провеждането 
на консултации с оглед намирането на 
решение, приемливо за двете страни, 
освен в особено спешни случаи. Когато 
консултацията със съответната държава 
не доведе до решение, приемливо за 
двете страни, или ако консултациите 
бъдат отказани или в особено спешен 
случай, Съветът може да предприеме 
съответните мерки в съответствие с 
член 215, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
които могат да включват пълно или 
частично преустановяване на 
подкрепата от Съюза.

Or. en


