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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В съответствие с членове 8 и 10 
от Договора Комисията и държавите 
членки следва да гарантират, че 
изпълнението на приоритетите, 
финансирани от фондовете по ОСР, 
допринася за насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените, като се отчита 
Европейският пакт за равенство 
между половете 2011—2020 г.
Ефективното прилагане на принципа 
на равенство между мъжете и 
жените следва да включва данни и 
показатели по пол, цели и критерии 
по отношение на равенството между 
половете и следва да включва 
органите, отговарящи за равенството 
между половете, на различните 
етапи на прилагане, по-конкретно при 
планирането, мониторинга и 
оценката.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

хранителни помощи за най-уязвимите 
лица с оглед на насърчаването на 
социалното приобщаване и 
хармоничното развитие на Съюза. 
Предвид увеличаващите се бедност и 
недохранване в редица държави 
вследствие на икономическата криза, 
като жените са особено уязвима 
група, бюджетните кредити за ЕСФ 
следва да бъдат увеличени в сравнение 
с предходната финансова рамка, за да 
се посрещнат потребностите от 
продоволствена помощ.

Or. pt

Обосновка

Като се имат предвид увеличаващите се бедност и крайна бедност в Европейския 
съюз, не е достатъчно само да се коригират разпределените процентни дялове, без да 
се увеличи общата сума на средствата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки и Комисията 
гарантират, че по време на подготовката 
и изпълнението на оперативните 
програми се насърчава равенството 
между мъжете и жените и отчитането на 
социалните аспекти на пола. 
Програмите следва да бъдат насочени 
към премахване на дискриминацията 
между мъжете и жените, в 
частност в семейната и работната 
среда.

Or. pt
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В договора за партньорство се 
определят:

В договора за партньорство се 
определят:

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 14 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членът се заличава.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
общата стратегическа рамка и договора 
за партньорство. Във всяка програма се 
включва уредбата, с която се гарантира 
ефективно, ефикасно и координирано 
изпълнение на фондовете по ОСР, и 

1. Във всяка програма се определя 
стратегия за приноса й към стратегията 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, както и за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и отчитане на 
социалните аспекти на пола, в 
съответствие с общата стратегическа 
рамка и договора за партньорство. Във 
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действията за намаляване на 
административната тежест за 
бенефициерите.

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

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В годишните доклади за 
изпълнението се съдържа информация 
относно изпълнението на програмата и 
нейните приоритети по отношение на 
финансовите данни, общите и 
специфичните за програмата показатели 
и количествени целеви стойности, 
включително промени в показателите за 
резултатите, както и етапните цели, 
определени в рамката на изпълнението. 
Подадените данни се отнасят за 
стойностите на показателите за изцяло 
изпълнени операции, както и за 

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

показателите за изцяло изпълнени 
операции, както и за избраните 
операции. Те също така описват 
действията, предприети в изпълнение на 
предварителните условия и всякакви 
въпроси, засягащи изпълнението на 
програмата, както и приетите 
корективни мерки. Когато това е 
възможно, данните се представят по 
пол.

Or. pt

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt



PA\900413BG.doc 15/18 PE487.962v01-00

BG

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt


