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25.1.2017 A8-0389/12 

Изменение  12 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. насърчава Комисията да анализира 

ключовите дейности и сектори на 

програмата, които са недостатъчно 

финансирани – като например 

стратегическите партньорства по КД 2, 

образованието за възрастни, младежта, 

училищното образование, 

професионалното образование и 

обучение (ПОО) и висшето образование 

– и лицата, които биха имали най-

голяма полза от бюджетното 

увеличение; подчертава необходимостта 

от поддържане на постоянен 

мониторинг на програмата с оглед 

определянето на такива области и 

сектори, за да се предприемат 

коригиращи мерки възможно най-скоро; 

подчертава необходимостта от 

осигуряване на финансиране за 

мобилност, като се обръща специално 

внимание на подобряването на 

мобилността на недостатъчно 

представените групи; подчертава, че 

поради специфичните секторни нужди 

са необходими специални бюджетни 

линии за различните сектори, отбелязва, 

че бюджетът трябва да се използва 

изключително за целите на програмата; 

17. насърчава Комисията да анализира 

ключовите дейности и сектори на 

програмата, които са недостатъчно 

финансирани – като например 

стратегическите партньорства по КД 2, 

образованието за възрастни, младежта, 

училищното образование, 

професионалното образование и 

обучение (ПОО) и висшето образование 

– и лицата, които биха имали най-

голяма полза от бюджетното 

увеличение; подчертава необходимостта 

от поддържане на постоянен 

мониторинг на програмата с оглед 

определянето на такива области и 

сектори, за да се предприемат 

коригиращи мерки възможно най-скоро; 

подчертава, че поради специфичните 

секторни нужди са необходими 

специални бюджетни линии за 

различните сектори, отбелязва, че 

бюджетът трябва да се използва 

изключително за целите на програмата; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Изменение  13 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава добавената стойност 

на дейностите на програма Еразъм+ в 

областта на професионалното 

образование и обучение (ПОО) за 

подкрепата на интеграцията или 

реинтеграцията на групите в 

неравностойно положение в 

образованието/професионалното 

обучение с цел улесняване на техния 

преход към пазара на труда; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Изменение  14 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. посочва програма Еразъм+ като 

важен инструмент за подобряване на 

качеството на ПОО в целия ЕС; 

подчертава факта, че приобщаващото, 

качествено ПОО и мобилността при 

ПОО играят жизненоважна 

икономическа и социална роля в 

Европа, в условията на бързо променящ 

се пазар на труда, като начин да се дадат 

на младежите и възрастните 

професионалните и житейските умения, 

необходими за прехода от образование и 

обучение към трудова заетост; 

подчертава, че ПОО и мобилността 

при ПОО следва да насърчават равни 

възможности, недискриминация и 

социално приобщаване за всички 

граждани, включително жените, 

които са непропорционално ниско 

представени в ПОО, и хората в 

уязвимо положение, включително 

ромите, безработните младежи, 

хората с увреждания, жителите на 

далечни райони, жителите на най-

отдалечените региони и мигрантите; 
предлага също така да се съсредоточи 

внимание върху бенефициентите с 

ниска квалификация, за да се увеличи 

тяхното участие и по този начин да се 

подобри обсегът на програмите; 

33. посочва програма Еразъм+ като 

важен инструмент за подобряване на 

качеството на ПОО в целия ЕС; 

подчертава факта, че приобщаващото, 

качествено ПОО и мобилността при 

ПОО играят жизненоважна 

икономическа и социална роля в 

Европа, в условията на бързо променящ 

се пазар на труда, като начин да се дадат 

на младежите и възрастните 

професионалните и житейските умения, 

необходими за прехода от образование и 

обучение към трудова заетост; предлага 

също така да се съсредоточи внимание 

върху бенефициентите с ниска 

квалификация, за да се увеличи тяхното 

участие и по този начин да се подобри 

обсегът на програмите; 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Изменение  15 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава Комисията да 

гарантира мобилност в рамките на 

Европа дори и във времена на криза и 

да поддържа възможностите, които 

дават възможност на държавите, 

участващи в европейското 

пространство за висше образование, 

да имат достъп до програма Еразъм+; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Изменение  16 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. подчертава важната роля на 

програмния комитет като основен 

участник в изпълнението на програмата, 

както е посочено в Регламент (ЕС) 

№ 1288/2013 за създаване на Еразъм+, и 

за по-нататъшното повишаване на 

европейската добавена стойност чрез 

по-добро взаимно допълване и 

синергия между Еразъм+ и 

политиките на национално равнище; 

призовава за по-силна роля на 

програмния комитет и неговото участие 

в решенията относно политиката; 

приканва Комисията да продължи да 

споделя подробна информация с 

програмния комитет относно 

разпределянето на централизираните 

средства; 

39. подчертава важната роля на 

програмния комитет като основен 

участник в изпълнението на програмата, 

както е посочено в Регламент (ЕС) 

№ 1288/2013 за създаване на Еразъм+; 

призовава за по-силна роля на 

програмния комитет и неговото участие 

в решенията относно политиката; 

приканва Комисията да продължи да 

споделя подробна информация с 

програмния комитет относно 

разпределянето на централизираните 

средства; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Изменение  17 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. приканва Комисията и съответно ГД 

„Образование и култура“ и 

Изпълнителната агенция за образование, 

аудиовизия и култура (EACEA) да 

предоставят възможност за по-

нататъшно насърчаване на 

децентрализирани действия, като 

например ключово действие 2, чрез 

предлагане на подходящо 

финансиране, пропорционално на 

размера на действията; 

42. приканва Комисията и съответно ГД 

„Образование и култура“ и 

Изпълнителната агенция за образование, 

аудиовизия и култура (EACEA) да 

предоставят възможност за по-

нататъшно насърчаване на 

децентрализирани действия, като 

например ключово действие 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Изменение  18 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. насърчава допълнителното 

сътрудничество между националните 

агенции и Изпълнителната агенция за 

образование, аудиовизия и култура 

(EACEA) с цел популяризиране на 

централизираните действия по 

програма Еразъм+, предоставяне на 

необходимата подкрепа, повишаване на 

осведомеността за програмата, 

предоставяне на допълнителна 

информация за програмата сред 

потенциалните кандидати и обмен на 

обратна информация относно 

подобряването на процеса на тяхното 

прилагане; призовава Комисията да 

разработи, в сътрудничество с 

националните агенции, Европейски 

насоки за изпълнение за 

националните агенции; призовава за 

улесняване на контактите между 

Комисията, националните агенции, 

бенефициентите по програмата, 

представителите на организациите на 

гражданското общество и EACEA чрез 

разработването на комуникационна 

платформа за обмен на информация и 

добри практики, където всички 

заинтересовани страни могат да получат 

качествена информация, както и да 

споделят своя опит и предложения за 

по-нататъшни подобрения на 

43. насърчава допълнителното 

сътрудничество между националните 

агенции и Изпълнителната агенция за 

образование, аудиовизия и култура 

(EACEA) с цел предоставяне на 

необходимата подкрепа, повишаване на 

осведомеността за програмата, 

предоставяне на допълнителна 

информация за програмата сред 

потенциалните кандидати и обмен на 

обратна информация относно 

подобряването на процеса на тяхното 

прилагане; призовава за улесняване на 

контактите между Комисията, 

националните агенции, бенефициентите 

по програмата, представителите на 

организациите на гражданското 

общество и EACEA чрез разработването 

на комуникационна платформа за обмен 

на информация и добри практики, 

където всички заинтересовани страни 

могат да получат качествена 

информация, както и да споделят своя 

опит и предложения за по-нататъшни 

подобрения на програмата; подчертава 

необходимостта от включването на 

заинтересованите страни и 

бенефициентите в заседанията на 

програмния комитет; подчертава, че 

съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013 

това може да се улесни чрез създаването 
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програмата; подчертава необходимостта 

от включването на заинтересованите 

страни и бенефициентите в заседанията 

на програмния комитет; подчертава, че 

съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013 

това може да се улесни чрез създаването 

на постоянни подкомисии, в които 

участват представители на 

заинтересованите страни и 

бенефициентите, секторните 

национални агенции, членове на 

Европейския парламент и 

представители на държавите членки; 

на постоянни подкомисии, в които 

участват представители на 

заинтересованите страни и 

бенефициентите, секторните 

национални агенции, членове на 

Европейския парламент и 

представители на държавите членки; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Изменение  19 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. призовава Комисията да укрепи 

измерението на училищното 

образование в програмата, като даде 

възможност за по-голяма мобилност 

за учениците, за опростяване на 
финансирането и административните 

процедури за училищата и доставчиците 

на неформално образование, с което да 

се извлече полза от общото 

предназначение на Еразъм+ за 

насърчаване на междусекторно 

сътрудничество, и с оглед насърчаване 

на доставчиците на неформално 

образование да се ангажират с 

партньорства с училищата; насърчава 

Комисията да укрепи работата с 

младежите и практиките за 

развитие на неформалното 

образование в рамките на програмата 

чрез подпомагане на младежките 

организации и други доставчици на 

работа с младежи, както и чрез 

продължаване на подкрепата за 

партньорството в областта на 

младежта между ЕС и Съвета на 

Европа; 

52. призовава Комисията да опрости 

финансирането и административните 

процедури за училищата и доставчиците 

на неформално образование, с което да 

се извлече полза от общото 

предназначение на Еразъм+ за 

насърчаване на междусекторно 

сътрудничество, и с оглед насърчаване 

на доставчиците на неформално 

образование да се ангажират с 

партньорства с училищата;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Изменение  20 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. приветства въвеждането на два вида 

стратегически партньорства като първа 

и важна положителна стъпка към 

повишаване на шансовете на малките 

организации да участват в програмата, 

тъй като те често изпитват затруднения 

да изпълнят условията и по този начин 

са дискриминирани, което лишава 

програмата от част от нейната 

репутация и убедителност; призовава 

Комисията да внесе подобрения, които 

да направят програмата дори още по-

привлекателна, за да се гарантира, че 

повече малки организации се включват 

в дейностите по програмата, с крайна 

цел увеличаване на техния дял в 

програмата, при отчитане на 

изискванията за качество; приветства 

създаването на европейски насоки за 

прилагане и на по-подробен уебсайт за 

често задавани въпроси, с цел 

резюмиране на отговорите относно 

критериите за подбор и представяне на 

избрани проекти с цел изясняване на 

подбора и подобрена подкрепа за 

малките организации; подчертава 

нуждата от включване на разнообразни 

участващи организации в дейностите по 

програмата и от поддържане на баланса 

между тях; 

53. приветства въвеждането на два вида 

стратегически партньорства като първа 

и важна положителна стъпка към 

повишаване на шансовете на малките 

организации да участват в програмата, 

тъй като те често изпитват затруднения 

да изпълнят условията и по този начин 

са дискриминирани, което лишава 

програмата от част от нейната 

репутация и убедителност; отбелязва 

обаче безпокойството на много 

национални агенции, отговорни за 

младежта, във връзка с премахването 

на подраздел „Национални 

инициативи за младежта“,  което 

доведе до насърчаване на 

транснационалните проекти в ущърб 

на местните, регионалните или 

националните проекти и така вреди 

на малките проекти и на проектите, 

изпълнявани от неформални групи 

младежи;  призовава Комисията да 

внесе подобрения, които да направят 

програмата дори още по-привлекателна, 

за да се гарантира, че повече малки 

организации се включват в дейностите 

по програмата, с крайна цел 

увеличаване на техния дял в програмата, 

при отчитане на изискванията за 

качество; отбелязва създаването на 

европейски насоки за прилагане и на по-
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подробен уебсайт за често задавани 

въпроси, с цел резюмиране на 

отговорите относно критериите за 

подбор и представяне на избрани 

проекти с цел изясняване на подбора и 

подобрена подкрепа за малките 

организации; подчертава нуждата от 

включване на разнообразни участващи 

организации в дейностите по 

програмата и от поддържане на баланса 

между тях; 

Or. en 

 

 


