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ОБОБЩЕНИЕ 
 
През ноември 2011 г. Европейската комисия представи предложението си за регламент 
относно нова амбициозна програма — „Еразъм за всички“ —за периода 2014—2020 г., 
която обединява серия от отделни до този момент програми („Еразъм“, „Еразмус 
Мундус“, „Темпус“, двустранни програми с други държави или континенти), програми 
за училищно образование („Коменски“), професионално образование и обучение 
(„Леонардо да Винчи“), обучение за възрастни („Грундвиг“), програми за младежта 
(„Младежта в действие“), изследване на европейската интеграция („Жан Моне“) и 
масовия спорт като ново допълнение. Настоящият документ е изготвен за Европейския 
парламент като част от приноса към предстоящите разисквания на предложението 
относно „Еразъм за всички“. Докладната записка съдържа резюме на предложения 
регламент (както и допълнителни документи, които биха могли да послужат за по-
доброто му разбиране), анализ на контекста и на основните му характеристики, както 
и десет препоръки. 
 
Представяне и преглед на предложената програма 
 
Предлаганият регламент е сложен и не напълно ясен по отношение на 
предназначението и целите си. Поради това е необходима справка с подготвителните 
документи като например оценката на неговото въздействие в придружаващия работен 
документ на службите на Комисията, както и с няколко свързани с регламента 
съобщения на Комисията, за да се постигне по-добро разбиране на последиците от 
програмата по отношение на разработването на политики (в съответните области) и 
разпределянето на бюджета в Многогодишната финансова рамка. 
 
Анализът на предложената програма първо разглежда контекста на европейската 
политика. По-конкретно, като гради върху постигнатото от предишното поколение 
успешни програми, новата програма същевременно отчита техните слабости и 
ограничения, особено по отношение на неспособността им да отговорят на силното 
търсене на безвъзмездни средства, тяхната разпокъсаност и сложност и 
недостатъчното им съответствие със стратегиите на Съюза. Предложената интегрирана 
програма също така се стреми да увеличи приноса си към макростратегията на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, както и към секторните 
политики на Съюза за образование и обучение („ECET 2020“) и за младежта 
(„Стратегия за младежта“). По-нататък анализът се спира на предложеното 
съдържание на програмата, по-конкретно на планираните действия и предвидените 
бюджетни средства (доколкото тези въпроси са включени достатъчно подробно в 
планирания регламент или в други свързани документи на Комисията), както и на 
предложения модел за изпълнение на програмата на равнище ЕС и държави членки. 
 
Анализът на предложената нова програма насочва вниманието по-специално към 
следните въпроси: 
 

 Възможностите и рисковете, свързани с цялостния обхват и архитектура на 
програмата. Предложението се стреми значително да увеличи обема и бюджета 
на дейностите и планира да обедини различните дейности на институциите на 
ЕС в областта на образованието и обучението (в перспективата на ученето през 
целия живот), младежта (неформалното учене) и масовия спорт (дейност в 
начална степен на развитие на равнище Европейски съюз), и в крайна сметка 
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да „рационализира“ повечето от тези дейности посредством три основни 
дейности (мобилност, проекти за сътрудничество и подкрепа за политиките). 

 
 Несигурността, породена от доста неясните, кратки или липсващи определения 

на допустимите групи и лица, предложените „стари“ и „нови“ линии на 
дейностите и планираното разпределение на бюджета. Отговорът на някои от 
тези съмнения може да се открие — в ограничена степен — не в регламента, а в 
придружаващите (т.е. незадължителни) документи и останалата информация, 
оповестена от Европейската комисия. Това обаче създава значителна степен на 
несигурност относно действителното съдържание и приоритети на програмата за 
нейния (планиран) седемгодишен период. 

 
 Възможностите и рисковете, свързани с предложеното „рационализиране“ на 

най-актуалните дейности чрез три вида „основни дейности“: 1) мобилност на 
хора; 2) различни видове съвместни проекти, насочени към 
увеличаване/подобряване на сътрудничеството на образователните институции 
с тяхната икономическа и социална среда, заедно с развитие на капацитета в 
съседните държави; 3) по-целенасочено използване на програмата в подкрепа 
на разработването на политики за висше, училищно, професионално 
образование и обучение за възрастни, както и за младежта и спорта. 

 
 Преимуществата и недостатъците на предложения модел за изпълнение и 

управление, по-специално по отношение на ограниченията на предвижданото 
„рационализиране“, използването на безвъзмездни средства с единна ставка, 
разчитането на междинни органи като университети, училища или младежки 
организации при отпускането на безвъзмездни средства на физически лица и 
ролята, предвидена за държавите членки в модела на споделено управление 
между Комисията, изпълнителната агенция, националните (координиращи) 
агенции и комитета на програмата. 

 
Препоръки 
 
Информационната бележка съдържа списък с десет препоръки към Европейския 
парламент. Тяхната основна идея е да се гарантира, че предложената интеграция и 
рационализация на дейностите на ЕС в отделните сектори на образованието, младежта 
и спорта ще е съчетана с достатъчно внимание към различните нужди на всеки от тези 
сектори. Информационната бележка също така подчертава значението на това да се 
гарантира правилното използване на добре познатото и високо ценено наименование 
„Еразъм“, както и на това съдържанието на програмата и разпределението на нейния 
бюджет да са описани достатъчно подробно, така че да се осигури достигането им до 
различните групи бенефициенти през седемте години на нейното изпълнение. 
 
По-конкретно, десетте препоръки предлагат Европейският парламент: 
 

1. Да признае, че в предложението на Комисията правилно се подчертава 
необходимостта ЕС да инвестира много повече, отколкото до момента, в 
образованието, обучението и младежта — промяна, която наистина ще изисква 
по-добро съгласуване със стратегиите на Съюза за растеж и заетост, и да 
предвиди достатъчно равнище на интеграция и рационализиране на програмите 
в области на политиката като висшето образование, където програмите в 
момента са твърде многобройни и разпокъсани. 
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2. Да постави под въпрос цялостната стратегия за рационализиране, обхващащо 
различни сектори на политиката, предложена по отношение на интегрираната 
програма, както и предложеното използване на наименованието „Еразъм“ (по-
специално „Еразъм за всички“) за широк спектър от дейности, които се 
простират далеч отвъд сегашната му употреба в областта на висшето 
образование. Въпреки че се препоръчва отделните сектори на програмата да 
запазят своята идентичност, те не следва да се наричат „Еразъм — училища“, 
„Еразъм — участие на младежта“ и т.н. 
 

3. Да проучи възможността за преструктуриране на интегрираната програма, така 
че акцентът ѐ да бъде върху рационализиране вътре в рамките на различните 
области на политиката, а не чрез обхващане на всички области. Поставянето на 
различните области на политиката под общ, всеобхватен покрив и 
рационализирането им, както е предвидено съгласно предложените три основни 
дейности (мобилност, проекти, подкрепа за политиките) не следва да бъде 
свързано с това отделните сектори на висшето образование, училищното 
образование, професионалното образование и обучение, обучението за 
възрастни, младежта (и спорта, ако бъде запазен) да загубят своята 
идентичност и нуждата си от специални политики, включително необходимостта 
от изграждане на по-силни връзки между някои от посочените сектори. 
Предложената схема за масовия спорт — дейност, която все още е в начален 
етап на развитие, би могла да се изпълнява отделно от предложената 
интегрирана програма или да се интегрира като едно от множеството решения, 
които допринасят за изготвянето на политиките (основна дейност 3). 
 

4. Да подчертае значението на прегрупирането и рационализирането на 
различните политики, инструменти и дейности в сектора на висшето 
образование под добре познатото, установено и подходящо наименование 
„Еразъм“. Всички външни дейности в областта на висшето образование 
(мобилност, сътрудничество, изграждане на капацитет, диалог по въпросите на 
политиките със страни извън ЕС) биха могли да се интегрират, рационализират 
и обобщят под наименованието „Еразмус Мундус“, което вече е добре познато 
на общностите в областта на висшето образование в цял свят. 
 

5. Да осигури стабилност и приемственост по отношение на различните категории 
кандидати и изготвящи политиките. Това изисква по-подробни правила относно 
допустимите получатели на безвъзмездни средства (включително наскоро 
завършилите висше образование лица и лицата, които вече са активни на 
пазара на труда), бъдещия географски обхват на „Еразмус Мундус“, видовете 
мерки за подкрепа за политиките, които могат да се финансират, и фиксирано 
разпределение на 80—85 % от финансирането за различните сектори. 

 
6. Да поиска ясно изложение на това до каква степен и доколко разпределянето 

на по-малко от предложените средства от бюджета би повлияло на цялостния 
баланс между дейностите и секторите в рамките на програмата. Това 
предполага предварително определяне на дейностите и частите от бюджета, 
които да бъдат съкратени или намалени в случай на намален бюджет. 
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7. Да възрази срещу предлаганото прехвърляне на съвместните докторски 
програми от „Еразмус Мундус“ към „Мария Кюри“. Това преместване би 
отслабило привлекателността на европейските университети, би направило 
развитието на обучението в докторски програми на високо равнище в Европа 
по-трудно и би влязло в противоречие с реформите от Болоня, основани на три 
(не две) степени. 
 

8. Да подкрепи предложението за гарантиране на заемите на европейските 
студенти за редовно обучение за получаване на образователна степен и за 
следдипломно обучение в чужбина, при условие че на Съюза не се гледа по 
никакъв друг начин, освен като на гарант от името на студентите и дотолкова, 
доколкото остава ясно, че това е само една от няколко възможности, с които 
студентите разполагат на ниво магистърска степен. 
 

9. Да поиска обширен дебат за съществената нужда от по-близък контакт между 
Съюза и лицата, които всъщност се ползват от безвъзмездните средства, 
разработват и изпълняват проекти на място или вземат участие в тях. 
Предвидима последица от предложената стратегия за изпълнение на новата 
програма (по-малко и по-големи договори, като отпуснатите безвъзмездни 
средства винаги се управляват от междинни органи) е допълнително 
отдалечаване на програмата от индивидуалните ѐ ползватели и бенефициенти. 
 
 

10. Да гарантира, че държавите членки ще имат възможност да прилагат 
програмата по-най ефективния възможен начин, в съответствие със структурата 
на своите министерства и администрации (т.е. чрез една или повече национални 
агенции), както и не само да управляват, но и да обсъждат въпросите, свързани 
с процедурите и финансовото управление, както и тези, свързани с политиките 
и съдържанието. 

 
Заключителни бележки 
 
Заключителните бележки подчертават, че макар общите цели и стремежи на 
предложението да са в синхрон с жизнената необходимост на Европа да се инвестира 
повече и по по-интелигентен начин в образованието, обучението и младежта, все пак 
съществува риск то да не успее да постигне заявените си цели, тъй като в него 
съображенията, свързани с управлението, подчертано доминират над реалните нужди 
за изготвяне на политики.  
 
Европейският парламент би могъл да използва представените препоръки, за да 
разгледа слабите места в предложението, да постави под въпрос някои от 
предложените възможности и да предложи по-подходящи алтернативни решения. Той 
би могъл също така да се възползва от възможността да постави началото на един 
задълбочен дебат за измерението на дейностите на Съюза, свързано с гражданството и 
да се опита да избегне предложения модел на управление, основан на мегадоговори, 
сключени с междинни органи, който дава предимство на големите организации и 
консултантски компании и създава още по-голяма пропаст между институциите на ЕС, 
от една страна и лицата и по-малките организации — от друга. 


