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КРАТКА ОБОСНОВКА

В документа, озаглавен „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, Комисията определи 
основните цели на опростяването на структурата на финансирането чрез намаляване на 
броя на европейските инструменти за финансиране и създаване на поредица основни 
разпоредби, които да се прилагат към всякакъв вид европейско финансиране в областта 
на основните права. С цел да постави отчетливо ударение върху добавената европейска 
стойност и да гарантира усъвършенстването и опростяването на механизмите за 
финансиране, Комисията предлага да бъде създадена програмата  „Права и 
гражданство“, която да наследи сега действащите три програми:

– програма ,,Основни права и гражданство“,

– програмата „Дафне III“

– разделите „Недопускане на дискриминация и насърчаване на многообразието“ и 
„Равенство между половете“ на Програмата за заетост и социална солидарност  
(„Прогрес“).

Програмата ,,Права и гражданство“ следва да насърчава правата, произтичащи от 
европейското гражданство, принципите на недискриминация и равенство между 
жените и мъжете, правото на защита на личните данни, правата на детето, правата, 
произтичащи от законодателството на Съюза за защита на потребителите и от 
свободата на стопанска инициатива на вътрешния пазар.

Все пак е необходимо да се гарантира, че измерението, свързано с равенство на 
половете, няма да изчезне от програмите, като резултат от преследването на общи цели 
и да се ограничи в най-добрия случай до родовото понятие за равенство между мъжете 
и жените.

Неотчитането в достатъчна степен на проблемите на равенството между половете би 
могло да доведе до намаляване на вниманието, отделяно на правата на жените и на 
равенството между мъжете и жените.

Ето защо е важно принципа на равенството да бъде взет предвид в заглавието на 
настоящия регламент.

От друга страна, изключително важно е да се запазят целите на програмата „Дафне III“, 
и по-специално целта за борба с насилието срещу жени, сред целите на настоящия 
регламент. 

Намерението да се въведе гъвкаво финансиране на равнището на различните области от 
интерес следва да се разглежда с възможно най-голямо внимание. При липсата на 
разбивка на информацията относно бюджетното разпределение по отделните проекти в 
рамките на програмата „Права и гражданство“, е трудно да се определи кои ще бъдат 
бенефициерите и какво ще бъде въздействието на програмата върху областта на 
равенството между мъжете и жените.Всъщност регламентите следва да включват по-
специално преки цели, които могат да бъдат осъществени и проверени, в областта на 
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равенството между мъжете и жените, които да се ползват от разпределянето на 
конкретни бюджетни средства, като запазват същото равнище на финансиране както 
през предишния период. 

От друга страна е изключително важно да се гарантира мониторингът и оценката на 
резултатите от изпълнението на бюджета относно равенството между мъжете и жените, 
за да се улесни точната и ефикасна оценка на въздействието на това финансиране.

От съществено значение е да се наблюдават и да се придава видимост на всякакви 
промени по отношение на средствата, отпуснати за областта на равенството между 
мъжете и жените.

Важно е освен това да се следи бенефициерите, публичните органи и 
неправителствените организации да продължават да бъдат напълно информирани 
относно възможностите за финансиране и условията за достъп до различните програми.

На последно място, редовното събиране на сравними данни относно различните видове 
насилие по отношение на жените в рамките на Съюза е от изключителна важност, дори 
и ако то представлява значителна трудност, като се вземе предвид, че от страх или 
срам, жените и мъжете рядко са склонни да споделят преживяванията си пред 
съответните лица, за да позволи оценка на реалните измерения на проблема с 
насилието срещу жените и намирането на подходящи решения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете призовава водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Права и 
гражданство“ за периода 2014—
2020 година

за създаване на програма „Права, 
равенство и гражданство“ за периода 
2014—2020 година

(Това изменение се прилага за целия 
текст. Неговото приемане ще изисква 
нанасяне на съответните промени в 
текста.)
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Or. fr

Изменение 2

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) Недискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
както е посочено в член 21 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, 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.

Or. fr

Изменение 3

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) В съответствие с член 2 и член 3, 
параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз, равенството 
между жените и мъжете е обща цел 
и обща ценност на Съюза. На 
равенството между жените и 
мъжете е посветен и член 23 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 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 
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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. Съюзът 
следва да гарантира насърчаването на 
равенството между половете чрез 
двоен подход, който се състои във 
вземането предвид на фактора „пол“ 
във всички политики и бюджетни 
средства и в приемането на 
конкретни мерки.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В резолюцията си от 2 февруари 
2012 г. относно програмата „Дафне“: 
достижения и перспективи 1, 
Европейският парламент изразява 
съжаление, че борбата с насилието 
над деца, младежи и жени не е 
посочена изрично в член 4 
(„Специфични цели“) от настоящия 
регламент и подчертава, че е от 
изключителна важност да се запазят 
целите на програмата „Дафне“, 
включително борбата с насилието 
над жени, сред целите на новата 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014–2020 г., 
както и настоява финансирането й 
да бъде запазено на равнище, сравнимо 
с предходната програма и 
видимостта й да се увеличи, като се 
вземат предвид успехите , 
ефикасността и популярността ѝ.
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__________
Приети текстове, P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Изменение 5

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, 
младежите 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 
резултат от трайното неравенство 
между мъжете и жените и отразява 
структурно явление, свързано с 
неравностойното разпределение на 
властта между мъжете и жените в 
нашите общества. Такова насилие 
съществува навсякъде в Съюза, поради 
което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия, 
основани на методите и резултатите 
на предходните програми „Дафне“.
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

Or. fr
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Изменение 6

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, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността,  и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Редовното събиране на сравними 
данни относно различните видове 
насилие по отношение на децата, 
младежите, жените и други рискови 
групи в рамките на Съюза е от 
изключителна важност, за да позволи 
оценка на реалните измерения на 
проблема с насилието и намирането 
на подходящи решения.

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За всяка от целите на 
настоящия регламент трябва да бъде 
осигурено достатъчно по размер и 
подходящо финансиране, за да може 
да бъдат реализирани успешно най-
вече проектите, които защитават 
правата на жената и равенството 
между мъжете и жените, 
включително действията, насочени 
към борба срещу насилието над 
децата, младежите и жените. 
Финансирането трябва да бъде 
разпределяно ежегодно, по балансиран 
начин, с цел да гарантира 
приемственост  на целите и 
дейностите.

Or. fr

Изменение 9

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 и правата на 
лицата с увреждания и на възрастните 
хора;

Or. fr
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Вж. изменения 10 и 11, които предвиждат конкретните цели относно равенството 
между жените и мъжете и предотвратяването и борбата срещу насилието над 

децата, младежите, жените и други рискови групи.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба)  насърчава равенството между 
жените и мъжете и поддържа 
интеграцията на измерението, 
свързано с половата принадлежност;

Or. fr

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) предотвратява и се бори с 
насилието срещу деца, младежи, 
жени и други рискови групи и предлага 
помощ и защита на жертвите на 
този вид насилие и на групите, 
изложени на риск;  

Or. fr

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) помощ и подкрепа за 
неправителствените организации 
(НПО) и другите организации, които 
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работят в областта на 
предотвратяването и борбата срещу 
насилието;

Or. fr

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) аналитични дейности: като редовно 
събиране на данни и сравнима
статистическа информация, 
включително и относно различните 
видове насилие по отношение на 
децата, младежите, жените и други 
рискови групи; 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. fr

Изменение 14

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, 

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

семинари, мероприятия за обучение на 
обучаващи, развитие на онлайн или 
други образователни модули; когато е 
необходимо, тези дейности следва да 
включват и проблемите, свързани с 
половата принадлежност; 

Or. fr

Изменение 15

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, насочени към определени 
групи, в това число кампании в 
областта на предотвратяването и 
борбата срещу насилието и 
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; 

Or. fr
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Изменение 16

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 за дейностите на 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 срещу насилие; финансиране 
на обсерватории на европейско 
равнище.

Or. fr

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За всяка от целите на настоящия 
регламент следва да бъде осигурено 
достатъчно и подходящо 
разпределение на финансовата 
помощ, като се вземе предвид 
равнището на финансиране, 
предвидено в рамките на предходните 
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програми за периода 2007 - 2012 г., 
изброени в член 13. Когато 
предоставя средства за тези области 
в годишните работни програми, 
Комисията отчита приоритетите 
на Съюза, както и необходимостта да 
се поддържат достатъчни равнища 
на финансиране за всички области, 
посочени в член 4, параграф 1.

Or. fr

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията редовно наблюдава 
програмата, за да проследява 
изпълнението на провежданите по нея 
действия в областите на действия, 
посочени в член 5, параграф 1, и 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 4. Наблюдението също 
така е средство за оценяване на начина, 
по който в действията по програмата са 
засегнати въпросите на равенството 
между половете и борбата с 
дискриминацията. Където е 
целесъобразно, се прави разбивка на 
показателите по пол, възраст и 
увреждане. 

1. Комисията редовно наблюдава 
програмата, за да проследява 
изпълнението на провежданите по нея 
действия в областите на действия, 
посочени в член 5, параграф 1, и 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 4. Наблюдението също 
така е средство за оценяване на начина, 
по който действията по Програмата 
третират въпросите на равенството 
между половете, борбата срещу и 
защитата от насилие и борбата с 
дискриминацията. Прави се разбивка на 
показателите по пол, възраст и 
увреждане. 

Or. fr


