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Изменение 19
Nessa Childers

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на програма 
„Права и гражданство“ за периода 
2014—2020 година (текст от значение за 
ЕИП)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на програма 
„Равенство, права и гражданство“ за 
периода 2014—2020 година (текст от 
значение за ЕИП) 

Or. en

Обосновка

Заглавието на програмата трябва да отчете, че разделът за равенството между 
половете и за недискриминация на програмата „НАПРЕДЪК” са значима част от 
новата програма.

Изменение 20
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е основан на 
принципите на свобода, демокрация, 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи и на принципа на 
правовата държава, които са общи за 
всички държави членки. Всеки 
гражданин на Съюза разполага с 
правата, предоставени му по Договора. 
Хартата на основните права на
Европейския съюз, която с влизането в 
сила на Договора от Лисабон придоби 
правнообвързващ характер в целия 
Съюз, отразява основните права и 
свободи на лицата в Съюза. Тези права 

(1) Европейският съюз е основан на 
принципите на свобода, демокрация, 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи и на принципа на 
правовата държава, зачитането на 
правата на жените, равенството 
между мъжете и жените и 
недискриминацията, които са общи 
принципи за всички държави членки. 
Всеки гражданин на Съюза разполага с 
правата, предоставени му по Договора. 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, която с влизането в 
сила на Договора от Лисабон придоби 
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трябва да бъдат популяризирани и 
спазвани, ако желаем те да се превърнат 
в реалност. Трябва да се гарантира 
пълноценното упражняване на тези 
права, а всички пречки за това — да 
бъдат премахнати.

правнообвързващ характер в целия 
Съюз, отразява основните права и 
свободи на лицата в Съюза. Тези права 
трябва да бъдат популяризирани и 
спазвани, ако желаем те да се превърнат 
в реалност. Трябва да се гарантира 
пълноценното упражняване на тези 
права, а всички пречки за това — да 
бъдат премахнати.

Or. fr

Изменение 21
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава-членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза и от международните 
конвенции, към които Съюзът е 
страна. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да се чувстват 
удобно, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са
защитени и че е гарантиран достъпът 
на лицата с увреждания, при равни 
условия с този на останалите, 
независимо от това къде в Съюза се 
намират.

Or. en
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Обосновка

Програмата обхваща също така правата на лицата, така както е очертано от 
общите цели. Следователно е важно да бъдат споменати ангажиментите на ЕС в 
областта на правата на човека, произтичащи от присъединяването към 
международните договори. Достъпът при равни условия с останалите на лицата с 
увреждания е право, произтичащо от Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания.

Изменение 22
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава-членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

(3) Гражданите следва да могат да 
получат достъп и да се ползват с 
пълния набор от права, както е 
заложено в договорите, без 
дискриминация на каквото и да е 
основание, в това число на основание 
на половата принадлежност, 
половата идентичност и 
изразяването на половата 
принадлежност. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава-членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

Or. en
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Изменение 23
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Недискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, и 
равенството между жените и мъжете 
са общи за държавите-членки 
ценности. Борбата с всички форми на 
дискриминация е постоянна цел, за 
която се изискват съгласувани 
действия, включително чрез 
отпускането на финансиране.

(5) Съгласно членове 10 и 19 от ДФЕС, 
Съюзът цели провеждането на борба 
срещу дискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, и 
включването на равенството.  
Недискриминацията е също така 
залегнала в член 21 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
Борбата с всички форми на 
дискриминация и защитата на 
правата на лицата с увреждания, 
произтичаща от присъединяването 
на Съюза към Конвенцията на ООН за 
правата на лицата с увреждания, 
представляват постоянни цели, за 
които се изискват съгласувани 
действия, включително чрез 
отпускането на финансиране.

Or. en

Обосновка

Провеждането на борба срещу дискриминацията и насърчаването на равенството 
между жените и мъжете следва да бъдат допълнителни цели към програмата, тъй 
като жените представляват мнозинството от най-дискриминираните групи и 
представляват също така мнозинството от населението на ЕС. Следвайки модела на 
текущата програма „НАПРЕДЪК”, програмата „Права и гражданство“ трябва да 
придаде на тези две цели на ЕС независима позиция, а съображенията трябва да 
отразят това. От момента на провеждането на Световната конференция на ООН 
по въпросите на жените през 1995 г. ЕС прилага двойна стратегия по отношение на 
равенството между жените и мъжете, в която се съчетават конкретни действия и 
включване на въпроса, свързан с пола. Програмата „Права и гражданство“ трябва да 
предостави необходимата рамка и финансиране за провеждането на тази двойна 
стратегия.
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Изменение 24
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие с член 2 и член 3, 
параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 8 от ДФЕС, 
равенството между жените и 
мъжете е една от основните 
ценности и цели на Съюза и Съюзът 
следва да го насърчава във всички свои 
дейности. На равенството между 
жените и мъжете е посветен и 
член 23 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. 
Насърчаването на равенството 
между половете в Съюза се извършва 
посредством двоен подход на 
конкретни действия и ефективно 
включване на въпроса, свързан с пола, 
в изграждането на политиките и в 
отпускането на бюджетни средства.

Or. en

Изменение 25
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз включването на 
целите за равенство между жените и 
мъжете и за борба с дискриминацията 
следва да се подкрепя във всички 
дейности по програмата. Необходими са 
редовно наблюдение и оценяване с цел 
преценка на начина, по който аспектите 

(6) Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС, 
включването на целите за равенство 
между жените и мъжете и за борба с 
дискриминацията следва да се подкрепя 
във всички дейности по програмата, 
създадена от настоящия регламент 
(програмата) и тя следва да бъде 
прилагана по взаимно допълващ се 
начин с останалите дейности на 
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на равенството между половете и 
борбата с дискриминацията са включени 
в дейностите по програмата.

Съюза и на държавите членки, които 
имат същите цели, по-специално 
Рамката на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите 
и Европейския пакт за равенство 
между половете за периода 2011—
2020 г. Необходими са редовно 
наблюдение и оценяване с цел преценка 
на начина, по който аспектите на 
равенството между половете и борбата с 
дискриминацията са включени в 
дейностите по програмата.

Or. en

Изменение 26
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съгласно членове 8 и 10 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз включването на целите за 
равенство между жените и мъжете и за 
борба с дискриминацията следва да се 
подкрепя във всички дейности по 
програмата. Необходими са редовно 
наблюдение и оценяване с цел преценка 
на начина, по който аспектите на 
равенството между половете и 
борбата с дискриминацията са включени 
в дейностите по програмата.

(6) Съгласно членове 8 и 10 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз включването на целите за 
равенство между жените и мъжете и за 
борба с дискриминацията следва да се 
подкрепя във всички дейности по 
програмата, създадена в настоящия 
регламент (програмата). Необходими 
са редовно наблюдение и оценяване с 
цел преценка на начина, по който 
равните възможности за жените и 
мъжете и борбата с дискриминацията 
са включени в дейностите по 
програмата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се прилага в целия текст, заменяйки „равенство между 
половете” с „равни възможности за жените и мъжете” и „полова принадлежност” 
с „пол”. Както е споменато в членове 8 и 10 от ДФЕС, дейностите, с които се цели 
насърчаване на равенството между двата пола, се наричат „равни възможности за 
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жените и мъжете”. С приемането на настоящото изменение се запазва 
кодифицираната лингвистична употреба, свързвана с определен вид политика на ЕС.

Изменение 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В своята резолюция от 2 
февруари 2012 г. относно програмата 
„Дафне”: постижения и 
перспективи(1) Европейският 
парламент изразява съжаление, че 
борбата с насилието срещу децата, 
младежите и жените не е изрично 
формулирана като конкретна цел в 
предложението на Комисията за 
настоящия регламент; счита че е от 
съществено значение за целите на 
„Дафне ІІІ”, по-специално тази на 
провеждане на борба с насилието, 
насочено срещу жените, да бъде 
запазена сред целите на програмата, 
и продължава да твърди, че 
финансирането на програмата следва 
да запази същата или по-висока 
степен на финансиране от тази на 
„Дафне ІІІ” и че профилът на „Дафне 
ІІІ” следва да се запази висок, като се 
има предвид успехът, ефективността 
и популярността й. 

Or. en

Изменение 28
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В своята резолюция от 2 
февруари 2012 г. относно програмата 
„Дафне”: постижения и 
перспективи(1) Европейският 
парламент изразява съжаление, че 
борбата с насилието срещу децата, 
младежите и жените не е изрично 
формулирана като конкретна цел в 
предложението на Комисията за 
настоящия регламент; счита че е от 
съществено значение за целите на 
„Дафне ІІІ”, по-специално тази на 
провеждане на борба с насилието, 
насочено срещу жените, да бъде 
запазена сред целите на програмата, 
и продължава да твърди, че 
финансирането на програмата следва 
да се увеличи в сравнение с това на 
„Дафне ІІІ” и че профилът на „Дафне 
ІІІ” следва да се запази висок, по-
специално чрез въвеждането на 
конкретна подпозиция, съдържаща 
името „Дафне”. 

Or. en

Изменение 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В своята резолюция от 2 
февруари 2012 г. относно програмата 
„Дафне”: постижения и 
перспективи(1) Европейският 
парламент изразява съжаление, че 
борбата с насилието срещу децата, 
младежите и жените не е изрично 
формулирана като конкретна цел в 
предложението на Комисията за 
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настоящия регламент; счита че е от 
съществено значение целите на 
„Дафне ІІІ”, по-специално тази на 
провеждане на борба с насилието, 
насочено срещу жените, да бъдат 
запазени сред целите на програмата, 
и продължава да твърди, че 
финансирането на програмата следва 
да се увеличи в сравнение с това на 
„Дафне ІІІ” и че профилът на „Дафне 
ІІІ” следва да се запази висок, по-
специално чрез въвеждането на 
конкретна подпозиция, съдържаща 
името „Дафне”. 

Or. en

Изменение 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

(7) Насилието срещу жените, децата, 
младите хора и други рискови групи, 
във всичките си форми представлява 
действително нарушаване на 
основните права и сериозна заплаха за 
физическото и психическо здраве на 
жертвите на актове на насилие. То е 
също така резултат на културни и 
социални фактори, както и на 
трайното неравенство между 
мъжете и жените и на 
неравностойното разпределение на 
властта между мъжете и жените в 
нашите общества. Такова насилие 
съществува навсякъде в Съюза, поради 
което са необходими съгласувани 
действия, основани на методите и 
резултатите на програмите „Дафне“. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
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жените и мъжете. Тъй като 
програмите „Дафне” пожънаха 
истински успех от самото им 
лансиране през 1997 г. както от 
гледна точка на тяхната 
популярност сред заинтересованите 
лица (бенефициенти, държавни и 
академични органи, 
неправителствени организации 
(НПО), така и по отношение на 
ефективността на проектите, 
финансирани по тези програми, е от 
съществено значение програмите 
ясно да установят проектите, 
свързани с целите за 
предотвратяване и за провеждане на 
борба с насилието срещу деца, юноши, 
жени и други изложени на риск групи 
като „Дафне”, за да се запази на 
възможно най-високо равнище 
профилът на програмите „Дафне”.

Or. en

Изменение 31
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия.
Предприемането на действия за борба 
с насилието срещу жените допринася 
за насърчаването на равенството 
между жените и мъжете.

(7) Всички форми на насилие срещу 
жените съставляват сериозно 
нарушаване на основните права. Тази 
опасност има сериозни отражения и 
не само върху физическото и 
умственото здраве на жертвите, но 
също така върху обществото като 
цяло, тъй като неравенството между 
мъжете и жените се проявява тук в 
най-жестока и най-стресиращата си 
форма. Насилието срещу жените 
съществува навсякъде в Съюза. 
Провеждането на борба с него налага 
наличието на силна политическа воля 
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и на съгласувани действия във всички 
държави членки и следва да се 
извършва чрез по-глобалния подход на 
политика на ЕС, която да насърчава 
овластяването на жените и 
равенството между жените и мъжете.

Or. fr

Изменение 32
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

(7) Насилието срещу жените във 
всичките му форми е структурно 
явление, свързано с несправедливото 
разпределение на властта между 
мъжете и жените в обществото, и 
то представлява нарушение на 
основните права и сериозна опасност за 
здравето. Насилието срещу жени, деца 
и други уязвими лица съществува 
навсякъде в Съюза, поради което за 
справянето с него са необходими 
съгласувани действия, които да 
надграждат методите и 
резултатите от програмите 
„Дафне”. Предприемането на действия 
за борба с насилието срещу жените 
допринася за насърчаването на 
равенството между жените и мъжете.

Or. en

Обосновка

Програма „Права и гражданство“ трябва да надгражда успехите на програмите 
Дафне І, ІІ и ІІІ и да продължи да използва техните методи, които предполагат 
използването на подпомагане за проекти на местно равнище. Програмите „Дафне” са 
ключови за обмена на добри практики и на информация между участниците в 
различните държави членки. В рамките на следващата програма „Дафне”, 
откритията от предходните проекти по „Дафне” следва да бъдат използвани за 
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развиване на законодателството и на действията, насочени срещу насилието срещу 
жени.

Изменение 33
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

(7) Насилието срещу жени във всичките 
му форми е структурно явление, 
свързано с несправедливото 
разпределение на властта между 
мъжете и жените в обществото, и 
то представлява нарушение на 
основните права и сериозна опасност за 
здравето. Насилието срещу жени, деца 
и други уязвими лица съществува 
навсякъде в Съюза, поради което за 
справянето с него са необходими 
съгласувани действия, които да 
надграждат методите и 
резултатите от програмите 
„Дафне”. Предприемането на действия 
за борба с насилието срещу жените 
допринася за насърчаването на 
равенството между жените и мъжете.

Or. en

Изменение 34
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 

(7) Насилието срещу жените, децата, 
юношите и други рискови групи във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
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насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

Or. en

Изменение 35
Silvia Costa

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Някои видове насилие над 
жените, децата, младежите и други 
рискови групи, като например:
трафика на хора, домашно насилие, 
експлоатиране за целите на 
проституция и експлоатиране на 
труда, просия, расизъм и 
дискриминация на основание 
етническа и религиозна 
принадлежност – изискват 
конкретни и целенасочени действия.

Or. it

Изменение 36
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
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правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве.

правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве. 
Съюзът и държавите членки следва 
да вземат предвид правата и 
задълженията на родителите, 
попечителите и други лица, носещи 
юридическа отговорност за децата. 
Държавите членки следва да зачитат 
отговорностите, правата и 
задълженията на родителите, и 
когато това е приложимо, на 
членовете на разширените семейства 
или общност, както е предвидено от 
местните обичаи, попечителите или 
от други лица, носещи юридическа 
отговорност за децата, по начин, 
който съответства на развиващите 
се способности на децата.

Or. en

Изменение 37
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 



AM\909593BG.doc 17/55 PE494.499v01-00

BG

живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве.

живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве. 
Следва да се обърне специално 
внимание на положението на 
младите момичета и на техните 
условия на живот, тъй като те са 
особено уязвими.

Or. fr

Изменение 38
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Редица неправителствени 
организации (НПО), развиващи 
дейност на различни равнища, могат 
да дадат значителен принос на 
европейско равнище посредством 
Европейски представителни мрежи 
от носители на права, които да 
подпомагат развиването на 
политически ориентации, свързани с 
общите цели на програмата.

Or. en

Обосновка

Новата програма трябва да признае ролята на НПО за оформянето на политиките 
като в програмата „Напредък” и програмата „Дафне”.
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Изменение 39
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Редица неправителствени 
организации (НПО), развиващи 
дейност на различни равнища, могат 
да дадат значителен принос на 
европейско равнище посредством 
Европейски представителни мрежи 
от носители на права, които да 
подпомагат развиването на 
политически ориентации, свързани с 
общите цели на програмата.

Or. en

Изменение 40
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Изискването за насърчаване на 
високата степен на заетост, 
гарантирането на адекватна 
социална защита и борбата срещу 
социалното изключване се насърчават 
от член 9 от ДФЕС. Действията по 
програмата следва да насърчават 
взаимодействие между борбата срещу 
бедността и социалното изключване 
и дискриминацията и насърчаването 
на равенство между половете и на 
равенство за всички.

Or. en



AM\909593BG.doc 19/55 PE494.499v01-00

BG

Обосновка

Координацията между политиките за насърчаване на по-голяма степен на равенство 
и провеждане на борба срещу дискриминация и политиките за насърчаване на 
социалното приобщаване и провеждане на борба срещу бедността беше една от 
добавените стойности на настоящата програма „НАПРЕДЪК” Тази добавена 
стойност трябва да бъде запазена също така в следващия програмен период, дори и 
ако политиките за социално приобщаване и равенство са финансирани чрез различни 
програми.

Изменение 41
Nessa Childers

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 20207“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 2020“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, насърчаване 
на равенството между жените и 
мъжете, борбата с дискриминацията и 
неравнопоставеността, защита на 
правата на лицата с увреждания и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

Or. en

Обосновка

Равенството между жените и мъжете е от съществено значение за успеха на 
стратегията „Европа 2020”. Съществуват специални разпоредби, произтичащи от 
Конвенцията на ООН , в стратегията „Европа 2020”.

Изменение 42
Minodora Cliveti
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 20207“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 2020“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, насърчаване 
на равенството между жените и 
мъжете, борбата с дискриминацията и 
неравнопоставеността, защита на 
правата на лицата с увреждания и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

Or. en

Изменение 43
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 2020“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

(10) В съобщението на Комисията 
относно стратегията „Европа 2020“ се 
предлага стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, 
насърчаването на равенството 
между жените и мъжете и 
овластяването на жените, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността, и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
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2020“.

Or. fr

Изменение 44
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Постигането на 
приоритетната цел за равенство 
между половете и провеждане на 
борба срещу насилието спрямо 
жените във всичките му форми 
изисква достатъчна и предвидима 
степен на финансиране. 
Следователно напредъкът в посока 
опростяване и по-ефективно 
управление на средствата следва да 
гарантират, че финансирането от 
страна на Съюза е постоянно 
запазено за насърчаването на 
равенството между половете и 
провеждането на борба с насилието 
срещу жените във всичките му 
форми, че степента на финансиране, 
предопределена за този приоритет, не 
е намалена под прага на 
финансирането за Дафне ІІІ и че 
съществува  равномерно географско 
разпределение сред организациите, 
получаващи финансиране.

Or. en

Изменение 45
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съобщенията на Комисията, 
озаглавени „Преглед на бюджета на 
ЕС“12 и „Бюджет за стратегията „Европа 
2020“, се подчертава значението на 
целенасоченото финансиране на 
дейности с ясна европейска добавена 
стойност, т.е. когато намесата на Съюза 
може да придаде допълнителна 
стойност в сравнение със 
самостоятелните действия на държавите 
членки. Действията, уредени с 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за изграждането на взаимно 
доверие между държавите-членки чрез 
засилване на трансграничното 
сътрудничество, изграждане на мрежи 
от контакти и постигане на правилно, 
съгласувано и последователно 
прилагане на правото на Съюза. 
Дейностите по финансиране следва 
също така да допринесат за постигането 
на действително и по-добро познаване 
на правото и политиките на Съюза от 
всички заинтересовани страни и да 
предоставят солидна аналитична основа 
за подкрепа и развитие на 
законодателството и политиките на 
Съюза. Намесата на Съюза дава 
възможност тези действия да се 
провеждат повсеместно в целия Съюз и 
да се постигат икономии от мащаба. 
Освен това Европейският съюз е в по-
добра позиция от държавите-членки от 
гледна точка на намирането на решения 
за трансграничните ситуации и на 
предоставянето на европейска 
платформа за взаимно обучение.

(13) В съобщенията на Комисията,
озаглавени „Преглед на бюджета на 
ЕС“12 и „Бюджет за стратегията „Европа 
2020“, се подчертава значението на 
целенасоченото финансиране на 
дейности с ясна европейска добавена 
стойност, т.е. когато намесата на Съюза 
може да придаде допълнителна 
стойност в сравнение със 
самостоятелните действия на държавите 
членки. Действията, уредени с 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за изграждането на взаимно 
доверие между държавите-членки чрез 
засилване на трансграничното 
сътрудничество, изграждане на мрежи 
от контакти и постигане на правилно, 
съгласувано и последователно 
прилагане на правото на Съюза. 
Дейностите по финансиране следва 
също така да допринесат за постигането 
на действително и по-добро познаване 
на правото и политиките на Съюза от 
всички заинтересовани страни и да 
предоставят солидна аналитична основа 
за подкрепа и развитие на 
законодателството и политиките на 
Съюза. Намесата на Съюза дава 
възможност тези действия да се 
провеждат повсеместно в целия Съюз и 
да се постигат икономии от мащаба. 
Освен това Европейският съюз е в по-
добра позиция от държавите-членки от 
гледна точка на намирането на решения 
за трансграничните ситуации и на 
предоставянето на европейска 
платформа за взаимно обучение. 
Съфинансирането като улесняващ 
принцип, който мотивира 
бенефициентите на безвъзмездните 
средства към по-голяма отчетност и 
принос към ефективността и което 
подобрява сътрудничеството между 
всички заинтересовани лица. В тази 
връзка финансовият принос под 
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формата на оперативни безвъзмездни 
средства от бюджета на ЕС за един 
бенефициент в хода на една 
календарна година следва да не 
надвишава 50% от цялостния 
годишен бюджет за този 
бенефициент 1.

Or. en

Изменение 46
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Финансирането за програмите и 
дейностите, които насърчават 
правата на жените и равенството 
между половете, е ключово за 
гарантиране на това, че бюджетът 
на ЕС отразява ангажиментът на 
ДФЕС по отношение на равенството 
между половете. Следователно, 
Комисията следва да подбере 
програми и действия за финансиране 
чрез оценяване на предложенията по 
предварително определени критерии,  
които отчитат по-специално 
европейската добавена стойност по 
отношение на равенството между 
половете и провеждането на борба с 
насилието срещу жените във 
всичките му форми.

Or. en

Изменение 47
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Съгласно членове 8, 9 и 10 от 
ДФЕС, Съюзът трябва да насърчава 
равенството между жените и 
мъжете във всички свои политики, 
борбата срещу социалното 
изключване и борбата срещу 
дискриминацията, основана на раса 
или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация.

Or. en

Изменение 48
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Бюджетирането, свързано с 
въпросите на половата 
принадлежност, представлява 
прилагането на включването на 
въпроса, свързан с пола, в 
бюджетните процеси.  То 
представлява оценка на бюджетите 
във връзка с въпроса за пола, в която 
се включва перспектива за половата 
принадлежност на всяко едно 
равнище на бюджетния процес и 
реструктуриращи приходи и разходи 
за насърчаване на равенството между 
половете.

Or. en

Изменение 49
Mikael Gustafsson
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Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се гарантира успеваемост 
следва да се гарантира увеличено 
целево финансиране за проектите, 
защитаващи правата на жените и 
насърчаващи равенството между 
мъжете и жените, в това число 
действия за провеждане на борба с 
насилието срещу жените. 
Финансирането следва да бъде 
разпределяно ежегодно, по балансиран 
начин, с цел да гарантира 
приемственост на целите и 
дейностите.

Or. en

Изменение 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се гарантира успеваемост 
следва да се гарантира увеличено 
целево финансиране за проектите, 
защитаващи правата на жените и 
насърчаващи равенството между 
мъжете и жените, в това число 
действия за провеждане на борба с 
насилието срещу жените. 
Финансирането следва да бъде 
разпределяно ежегодно, по балансиран 
начин, с цел да гарантира 
приемственост на целите и 
дейностите.

Or. en
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Изменение 51
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата финансира действия с 
европейска добавена стойност. За тази 
цел Комисията гарантира, че избраните 
за финансиране действия са 
предназначени да дадат резултати с 
европейска добавена стойност и следи 
чрез окончателните резултати от 
действията, финансирани по 
програмата, дали в действителност е 
постигната европейска добавена 
стойност.

Програмата финансира действия с 
европейска добавена стойност в 
съответствие с принципите на 
бюджетирането, свързано с 
въпросите на половата 
принадлежност. За тази цел 
Комисията гарантира, че избраните за 
финансиране действия са предназначени 
да дадат резултати с европейска 
добавена стойност и следи чрез 
окончателните резултати от действията, 
финансирани по програмата, дали в 
действителност е постигната европейска 
добавена стойност. Европейската 
добавена стойност се оценява въз 
основа на потенциала на действията, 
които допринасят за постигането на 
приоритетите за равенство между 
половете и провеждане на борба с 
насилието срещу жените.

Or. en

Изменение 52
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, заложени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, се насърчават и 

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, равенството, равенството 
между жените и мъжете и принципа 
на недискриминация, заложени в 
Договора за функционирането на 
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защитават. Европейския съюз и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз и 
в Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, се насърчават и 
защитават.

Or. en

Обосновка

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Изменение 53
Regina Bastos

Предложение за регламент
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, заложени в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, се насърчават и 
защитават.

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, принципът на равенство 
между мъжете и жените, 
равенството и недискриминация,
заложени в ДФЕС, Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и в международните конвенции в 
областта на правата на човека, към 
които Съюзът се е присъединил, се 
насърчават, защитават и прилагат 
ефективно.

Or. en
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Изменение 54
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете, 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете, 
осведомеността по въпросите, 
свързани с пола, и равенството, 
предотвратяване и провеждане на 
борба с насилието срещу децата,
юношите, жените и домашното 
насилие и правата на лицата с 
увреждания и на възрастните хора;

Or. en

Изменение 55
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и 
мъжете и правата на лицата с 
увреждания и на възрастните хора;

б) насърчаване на равенство за всички 
и на ефективното прилагане на 
принципите на недискриминация, 
основана на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, както и на правата на 
лицата с увреждания, на възрастните 
хора, на расовите и етническите 
малцинства, на религиозните 
малцинства и на малцинствата 
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съобразно убежденията, на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
интерсексуалните и 
транссексуалните лица, в това число 
чрез включването на въпроса за 
равенството;

Or. en

Изменение 56
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на полова 
принадлежност, полова идентичност 
и изразяване на половата 
принадлежност раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

Or. en

Изменение 57
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
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или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, семейно 
положение или бременност, 
включително на равенството между 
жените и мъжете и правата на лицата с 
увреждания и на възрастните хора;

Or. fr

Изменение 58
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се улесни чрез бързи и прости 
процедури за разрешаване на спорове в 
случай на незачитане на принципите 
за недискриминация;

Or. fr

Изменение 59
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за насърчаване на равенството 
между жените и мъжете, в това 
число чрез провеждането на борба с 
насилието срещу жените, децата и 
други уязвими лица и гарантиране, че 
перспективата за равенство между 
половете е взета предвид при 
установяването и прилагането на 
всички политики и дейности на 
Съюза; 

Or. en
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Обосновка

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Изменение 60
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за насърчаване на равенството 
между жените и мъжете, в това 
число чрез провеждането на борба с 
насилието срещу жените, децата, 
младите хора и други уязвими лица и 
гарантиране, че перспективата за 
равенство между половете е взета 
предвид при установяването и 
прилагането на всички политики и 
дейности на Съюза; 

Or. en

Изменение 61
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предотвратяване и борба с 
насилието срещу жените във 
всичките му форми и закрила на 
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жертвите на подобно насилие;

Or. en

Изменение 62
Regina Bastos

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предотвратяване и повеждане на 
борба с насилието срещу децата 
младите хора, жените и рисковите 
групи като възрастните хора, както и 
предоставяне на подкрепа и закрила 
на жертвите на подобно насилие и на 
други рискови групи;

Or. en

Изменение 63
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) закрила и насърчаване на еднакво 
достойнство;

Or. it

Изменение 64
Regina Bastos, Silvia Costa

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

ба) предотвратяване и повеждане на 
борба с насилието срещу децата, 
младите хора, жените и други 
рискови групи, предоставяне на 
подкрепа и закрила на жертвите на 
подобно насилие и на други рискови 
групи и определяне на действията, 
които са предприети във връзка с 
конкретните цели, посочени в тази 
точка, като „Дафне”;

Or. en

Изменение 65
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
овластяване на жените;

Or. fr

Изменение 66
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) предотвратяване и провеждане на 
борба с насилието, основаващо се по-
конкретно на половата 
принадлежност, расата или 
етническия произход, религиозните 
или личните убеждения, 
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уврежданията, възрастта и половата 
идентичност, и за насърчаване на 
толерантността и зачитането на 
човешкото достойнство; 

Or. it

Изменение 67
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) насърчаване на равенството 
между жените и мъжете на пазара 
на труда и за провеждане на борба в 
тази област;

Or. it

Изменение 68
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) утвърждаване на спазването на 
правата на детето;

г) гарантиране, че правата на детето са 
зачитани, като се има предвид, че 
младите момичета са особено 
уязвими;

Or. fr

Изменение 69
Mikael Gustafsson

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

га) насърчаване на правата на 
жените и на равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на правата на 
жените и на равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 71
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) гарантиране на провеждането на 
редовен контрол върху въздействието 
на програмата относно правата на 
децата, благосъстоянието на децата 
и закрилата на децата чрез 
показателите на Комисията;

Or. en

Изменение 72
Mikael Gustafsson
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб)  предотвратяване и борба с 
насилието срещу жените, децата и 
младежите;

Or. en

Изменение 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) предотвратяване и борба с 
насилието срещу жените, децата и 
младежите, насилието, основаващо 
се на половата принадлежност и 
насилието в близките 
взаимоотношения;

Or. en

Изменение 74
Мария Габриел, Barbara Matera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Показателите и количествените 
данни, използвани за оценяване на 
постигането на целите на 
настоящия регламент се разбиват по 
признак полова принадлежност.

Or. fr
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Изменение 75
Мария Габриел, Barbara Matera

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) повишаване на обществената 
осведоменост и познания за правото и 
политиките на Съюза;

а) повишаване на обществената 
осведоменост и познания за правото и 
политиките на Съюза с цел по-
конкретно укрепването на 
познаването от страна на 
гражданите на техните права и 
оправомощяването им да действат в 
тази връзка, а именно по отношение 
на равенството между мъжете и 
жените и недискриминацията;

Or. fr

Изменение 76
Silvia Costa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подпомагане и подкрепа за 
асоциациите и неправителствените 
организации, които работят по-
конкретно в посока предотвратяване 
на трафика на хора и установяване, 
закрила и предоставяне на подкрепа 
на жертвите на подобен трафик;

Or. it

Изменение 77
Silvia Costa
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) подпомагане на асоциациите и на 
мрежите от асоциации, в това число 
транснационалните асоциации, 
които работят в областта на 
сътрудничеството; насърчаване 
обмена на информация, на най-добри 
практики и модели на действие в 
областта на предоставянето на 
психологическа и правна помощ и/или  
на финансова и социална подкрепа; 
както и подпомагане на социалната 
реинтеграция на жертвите на 
насилие;  

Or. it

Изменение 78
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) подпомагане на асоциации и 
неправителствени организации  в 
обмена на информация, на най-добри 
практики и на модели на действие по 
отношение на реабилитирането и 
социалната реинтеграция на лица, 
склонни към насилие, във 
взаимодействие с програмата 
„Правосъдие”;

Or. it

Изменение 79
Silvia Costa
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) подпомагане на асоциации, 
предоставящи помощ на жени, които 
са жертви на дискриминация на 
работното място и в обществото;

Or. it

Изменение 80
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) аналитични дейности като събиране 
на данни и статистическа информация; 
разработване на общи методологии и, 
когато е целесъобразно, показатели или 
ориентири за сравнение; проучвания, 
изследвания, анализи и допитвания; 
оценки и оценки на въздействието; 
изготвяне и публикуване на насоки, 
доклади и образователни материали; 
наблюдение и оценка на 
транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции;

а) аналитични дейности като събиране 
на данни и статистическа информация, 
свързана с различна форма и широк 
набор от злоупотреби, стигащи от 
физически атаки до емоционална 
злоупотреба върху деца, юноши и 
жени; разработване на общи 
методологии и, когато е целесъобразно, 
показатели или ориентири за сравнение; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки и оценки на 
въздействието; изготвяне и публикуване 
на насоки, доклади и образователни 
материали; наблюдение и оценка на 
транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции;

Or. en

Изменение 81
Мария Габриел, Barbara Matera
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) аналитични дейности като събиране 
на данни и статистическа информация; 
разработване на общи методологии и, 
когато е целесъобразно, показатели или 
ориентири за сравнение; проучвания, 
изследвания, анализи и допитвания; 
оценки и оценки на въздействието; 
изготвяне и публикуване на насоки, 
доклади и образователни материали; 
наблюдение и оценка на 
транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции;

а) аналитични дейности като събиране 
на данни и статистическа информация; 
разработване на общи методологии и, 
когато е целесъобразно, показатели или 
ориентири за сравнение с данни и 
информация, разбити по признак 
полова принадлежност, проучвания, 
изследвания, анализи и допитвания; 
оценки и оценки на въздействието; 
изготвяне и публикуване на насоки, 
доклади и образователни материали; 
наблюдение и оценка на 
транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции, които включват 
глобален, пресичащ се подход, основан 
на половата принадлежност;

Or. fr

Изменение 82
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) аналитични дейности като събиране 
на данни и статистическа информация; 
разработване на общи методологии и, 
когато е целесъобразно, показатели или 
ориентири за сравнение; проучвания, 
изследвания, анализи и допитвания; 
оценки и оценки на въздействието; 
изготвяне и публикуване на насоки, 
доклади и образователни материали; 
наблюдение и оценка на 

а) аналитични дейности като събиране 
на разбитите данни и статистическа 
информация; разработване на общи 
методологии и, когато е целесъобразно, 
показатели или ориентири за сравнение; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки и оценки на 
въздействието; изготвяне и публикуване 
на насоки, доклади и образователни 
материали; наблюдение и оценка на 
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транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции;

транспонирането и прилагането на 
законодателството на Съюза и на 
изпълнението на политиките на Съюза; 
работни срещи, семинари, експертни 
срещи, конференции;

Or. en

Изменение 83
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули;

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули, като се 
положат старания да се гарантира, 
че те включват глобално, пресичащо 
се измерение, свързано с половата 
принадлежност, при предоставяне на 
равнопоставено между жените и 
мъжете обучение и при отсъствие на 
дискриминация; полагат се също 
така грижи, за да се гарантира, че 
дейностите по обучението и 
изграждането на умения подпомагат 
овластяването на жените чрез 
курсове на обучение, кръжочна 
дейност, семинари, информационни 
сесии, модули за обучение и други 
конкретни методи за предоставяне 
на информация, които са насочени 
изцяло към жените;

Or. fr

Изменение 84
Антония Първанова, Sophia in 't Veld
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули;

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи,
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули, изготвени 
в тясно сътрудничество с 
организации и експерти на 
гражданското общество, 
съсредоточават по-специално 
вниманието си върху въпроси като 
равенството между половете, 
правата не жените и насилието 
срещу жените и оборудват екипите 
от специалисти със  средствата за 
ефективното прилагане на практика 
на политиките и правата на Съюза; 

Or. en

Изменение 85
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули;

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули; когато е 
необходимо, тези дейности включват 
и проблемите, свързани с половата 
принадлежност и 
недискриминацията;

Or. it
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Изменение 86
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули;

б) дейности по обучение, като например 
обмен на служители, работни срещи, 
семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули; с цел 
насърчаване на равенството между 
половете, недискриминацията, 
многообразието и социалната 
солидарност;

Or. en

Изменение 87
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) образователни дейности, насочени 
към предотвратяването, 
провеждането на борба и 
признаването на насилието, основано 
на половата принадлежност;

Or. it

Изменение 88
Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) кампании, предназначени за 
провеждане на борба със 
стереотипите, основаващи се на 
половата принадлежност, и 
превръщането на жените в стока в 
медиите;

Or. it

Изменение 89
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности за взаимно обучение, 
сътрудничество, повишаване на 
осведомеността и разпространение на 
резултати, като например установяване 
и обмен на добри практики, новаторски 
подходи и натрупан опит, организиране 
на партньорски оценки и взаимни 
обучения; организиране на конференции 
и семинари; организиране на кампании 
за повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, в това число 
институционална комуникация във 
връзка с политическите приоритети на 
Европейския съюз; изготвяне и 
публикуване на материали за 
разпространение на информация за 
програмата, както и за резултатите от 
нея; разработване, експлоатация и 
поддръжка на системи и инструменти, 
използващи информационни и 
комуникационни технологии;

в) дейности за взаимно обучение, 
сътрудничество, повишаване на 
осведомеността и разпространение на 
резултати, като например установяване 
и обмен на добри практики, новаторски 
подходи и натрупан опит, организиране 
на партньорски оценки и взаимни 
обучения; организиране на конференции 
и семинари; организиране на кампании 
за повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, в това число 
институционална комуникация във 
връзка с политическите приоритети на 
Европейския съюз; изготвяне и 
публикуване на материали за 
разпространение на информация за 
програмата, както и за резултатите от 
нея; разработване, експлоатация и 
поддръжка на системи и инструменти, 
използващи информационни и 
комуникационни технологии. Следва да 
бъдат положени грижи, за да се 
гарантира, че тези дейности ще 
включват глобален пресичащ се 
подход, основан на половата 
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принадлежност, който да 
съсредоточава своето внимание върху 
насърчаването на равенството 
между мъжете и жените, 
недискриминацията и овластяването 
на жените;

Or. fr

Изменение 90
Regina Bastos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 
подкрепа безвъзмездни средства за 
извършване на дейности и за 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи за НПО или други 
организации, които работят за 
постигане на целите на програмата;
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; създаване и прилагане на 
програми за подпомагане на 
жертвите и на рисковите групи в 
областта на предотвратяването и 
борбата с насилието; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

Or. en
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Изменение 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 
подкрепа безвъзмездни средства за 
извършване на дейности и за 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи  за НПО или други 
организации, които работят за 
постигане на целите на програмата;
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

Or. en

Изменение 92
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
текущите разходи на 
представителните мрежи на 
европейско равнище на носителите на 
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изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

права, чиито дейности допринасят за 
изпълнението на целите на 
програмата, подкрепят дейностите 
на НПО, които преследват целите на 
програмата; изграждане на мрежи от 
контакти на европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

Or. en

Обосновка

Европейските мрежи, представляващи носителите на права, са доказали своята 
ефективност с течение на годините на борба срещу дискриминацията на програмата 
„Напредък”. Те играят съществена роля за допринасянето към процеса на изготвяне 
на европейските политики, с контрола върху ефективността и изпълнението на 
европейските политики, обмена на най-добри практики и предаването на информация 
и знания.

Изменение 93
Angelika Werthmann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата; 
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите-
членки в прилагането на правото и 
политиките на Съюза; подкрепа за 
основни мрежи на европейско равнище, 
чиито дейности са свързани с 
изпълнението на целите на програмата, 
по-специално на тези за 
провеждането на борба с насилието 
срещу децата и жените; изграждане 
на мрежи от контакти на европейско 
равнище сред специализирани 
структури и организации, национални, 
регионални и местни органи; 
финансиране на мрежи от експерти; 
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финансиране на обсерватории на 
европейско равнище.

Or. en

Изменение 94
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дейности, които са специално 
предназначени за насърчаването на 
принципите на равенство между 
половете и не недискриминация, и 
ефективни мерки за повеждане на 
борба с насилието срещу жените във 
всичките му форми.

Or. en

Изменение 95
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е в размер на 439 млн. EUR.

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
програмата е в размер на 530 млн. EUR.

Or. en

Обосновка

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
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that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Изменение 96
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Гарантира се по-висока степен на 
финансова помощ за всяка една от 
конкретните цели на настоящия 
регламент, посочени в член 4, 
параграф 1, в сравнение с 
финансирането, предвидено в 
рамките на програмите, посочени в 
член 13 за периода 2007-2013 г. За да се 
гарантира непрекъснатост на целите 
и действията, преследвани по 
програмата, годишните нива на 
финансиране за всяка област не се 
различават съществено, освен ако не 
са налице обективни причини, които 
се документират надлежно и се 
съобщават доста преди това.

Or. en

Изменение 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Гарантира се по-висока степен на 
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финансова помощ за всяка една от 
конкретните цели на настоящия 
регламент, посочени в член 4, 
параграф 1, в сравнение с 
финансирането, предвидено в 
рамките на програмите, посочени в 
член 13 за периода 2007-2013 г. За да се 
гарантира непрекъснатост на целите 
и действията, преследвани по 
програмата, годишните нива на 
финансиране за всяка област не се 
различават съществено, освен ако не 
са налице обективни причини, които 
се документират надлежно и се 
съобщават доста преди това.

Or. en

Изменение 98
Regina Bastos, Silvia Costa

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Гарантира се съизмерима или по-
висока степен на финансова подкрепа 
за всяка една от целите на 
настоящия регламент, при отчитане 
на степента на финансирането, 
предвидено в рамките на програмите, 
посочени в член 13 за периода 2007-
2013 г. С предоставянето на средства 
за тези области в годишните 
работни програми, Комисията 
отчита приоритетите на Съюза и 
необходимостта да се поддържат 
подходящите и справедливи равнища 
на финансиране за всички области, 
посочени в член 4, параграф 1.

Or. en
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Изменение 99
Marina Yannakoudakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Осигурява се достатъчна степен 
на финансиране и, когато това е 
възможно, намаляване на разходите и 
подобряване на съотношението 
качество/цена за всяка една от 
целите на настоящия регламент, при 
отчитане на степента на 
финансирането, предвидено в 
рамките на програмите, посочени в 
член 13 за периода 2007-2013 г. 

Or. en

Изменение 100
Anna Záborská

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съфинансирането повишава 
отчетността на бенефициентите, 
допринася за ефективността на 
финансирането и подобрява 
сътрудничеството при всички 
заинтересовани лица. Финансовият 
принос под формата на оперативни 
безвъзмездни средства от бюджета 
на ЕС за всеки отделен бенефициент в 
хода на една календарна година не 
надвишава обаче 50% от цялостния 
годишен бюджет за този 
бенефициент.

Or. en



PE494.499v01-00 52/55 AM\909593BG.doc

BG

Изменение 101
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед на изпълнението на 
програмата Комисията приема годишни 
работни програми под формата на 
актове за изпълнение. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 9, параграф 2.

2. С оглед на изпълнението на 
програмата Комисията приема годишни 
работни програми във връзка с 
конкретните цели, посочени в член 4, 
параграф 1, и действията, посочени в 
член 5, под формата на актове за 
изпълнение. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year.
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Изменение 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Осигурява се подходящо и 
справедливо разпределение на 
финансовото подпомагане между 
различните области, обхванати от 
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настоящия регламент, като се 
отчита равнището на 
разпределеното финансиране на 
програмите, посочени в член 12, за 
периода 2007—2013 г. Когато взема 
решение за предоставяне на средства 
за тези области в годишните си 
работни програми, Комисията 
отчита необходимостта да се 
увеличи финансирането за 
конкретните цели, посочени в член 4, 
параграф 1, букви га) и гб).

Or. en

Изменение 103
Anna Záborská

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В междинната оценка се докладва 
относно постигането на целите на 
програмата, ефикасността на използване 
на средствата и европейската добавена 
стойност на програмата с цел да се 
определи дали финансирането в 
областите, обхванати от програмата, да 
бъде подновено, променено или спряно 
след 2020 г. В нея се разглеждат също 
възможността за опростяване на 
програмата, нейната вътрешна и външна 
съгласуваност, както и актуалността на 
всички цели и действия. В оценката се 
отчитат резултатите от последващите 
оценки на програмите, посочени в 
член 13.

3. В междинната оценка се докладва 
относно постигането на целите на 
програмата, ефикасността на използване 
на средствата и европейската добавена 
стойност на програмата с цел да се 
определи дали финансирането в 
областите, обхванати от програмата, да 
бъде подновено, променено или спряно 
след 2020 г. В нея се разглеждат също 
възможността за опростяване на 
програмата, нейната вътрешна и външна 
съгласуваност, както и актуалността на 
всички цели и действия. В оценката се 
отчитат резултатите от последващите 
оценки на програмите, посочени в 
член 13. В своята междинна оценка 
Комисията докладва, по-специално, 
по отношение на безвъзмездните 
средства за оперативни разходи при 
финансиране на основни участници, 
ключови мрежи на европейско 
равнище, мрежи от експерти и 
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обсерватории на европейско равнище.

Or. en

Изменение 104
Антония Първанова, Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Оценката на постигането на 
общите и конкретните цели, 
посочени в член 3 и член 4, параграф 1, 
се основават на измерими показатели, 
разбити по признак полова 
принадлежност. Европейската 
добавена стойност по отношение на 
постигането на приоритета за 
равенство между половете и 
провеждане на борба с насилието 
срещу жените, е водещ ориентир.

Or. en

Изменение 105
Мария Габриел, Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Обръща се внимание на 
включването на глобален, пресичащ се 
подход, основан на половата 
принадлежност, в междинния доклад 
за оценка и в последващия доклад за 
оценка и на основаването на 
заключенията от оценката на 
показатели и данни, които са 
разбити по признак полова 
принадлежност и са конкретизирани 
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в зависимост от половата 
принадлежност. 

Or. fr


