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25.3.2019 A8-0111/171

Изменение 171
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В своето Съобщение от 14 
ноември 2017 г. относно укрепване на 
европейската идентичност чрез 
образование и култура, Комисията 
представя своята перспектива да се 
работи за европейско пространство за 
образование до 2025 г., в което ученето 
няма да бъде възпирано от границите; 
Съюз, в който престоят в друга държава 
членка с цел обучение и учене в каквато 
и да е форма или среда ще бъде 
обичайна практика, а владеенето на два 
други езика освен майчиния ще се е 
превърнало в правило; Съюз, в който 
хората ще имат силно чувство за 
европейската си идентичност, за 
европейското културно наследство и 
неговото многообразие. В този контекст 
Комисията подчертава необходимостта 
от насърчаване на вече утвърдилата се 
програма „Еразъм +“ при всички 
категории учащи се, обхванати от нея, и 
включване в програмата на учащи се с 
по-малко възможности.

(2) В своето Съобщение от 14 
ноември 2017 г. относно укрепване на 
европейската идентичност чрез 
образование и култура, Комисията 
представя своята перспектива да се 
работи за европейско пространство за 
образование до 2025 г., в което ученето 
няма да бъде възпирано от границите; 
Съюз, в който престоят в друга държава 
членка с цел обучение и учене в каквато 
и да е форма или среда ще бъде 
обичайна практика, а владеенето на два 
други езика освен майчиния ще се е 
превърнало в правило; Съюз, в който 
хората ще имат силно чувство за 
европейската си идентичност, за 
европейското културно наследство и 
неговото многообразие. В този контекст 
Комисията подчертава необходимостта 
от насърчаване на вече утвърдилата се 
програма „Еразъм +“ при всички 
категории учащи се, обхванати от нея, и 
по-специално включване в програмата 
на повече хора с по-малко възможности.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/172

Изменение 172
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският стълб на 
социалните права, тържествено обявен и 
подписан на 17 ноември 2017 г. от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, определя като свой първи 
принцип, че всички имат право на 
качествено и приобщаващо 
образование, обучение и учене през 
целия живот, за да поддържат и 
придобиват умения, които ще им 
позволят да участват пълноценно в 
обществото и успешно да осъществява 
преходи на пазара на труда.

(4) Европейският стълб на 
социалните права, тържествено обявен и 
подписан на 17 ноември 2017 г. от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, определя като свой първи 
принцип, че всички имат право на 
качествено и приобщаващо 
образование, обучение и учене през 
целия живот, за да поддържат и 
придобиват умения и 
компетентности, които ще им 
позволят да участват пълноценно в 
обществото и успешно да осъществява 
преходи на пазара на труда.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/173

Изменение 173
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На 16 септември 2016 г. в 
Братислава държавите членки 
подчертаха тяхната решимост да 
предоставят на младите хора по-добри 
възможности. В Римската декларация от 
25 март 2017 г. лидерите на двадесет и 
седемте държави членки и на 
Европейския съвет, Европейския 
парламент и Европейската комисия 
поеха ангажимент да работят за Съюз, в 
който младите хора получават най-
доброто образование и обучение и могат 
да учат и да намират работа навсякъде в 
Съюза; Съюз, който съхранява нашето 
културно наследство и насърчава 
културното многообразие.

(5) На 16 септември 2016 г. в 
Братислава държавите членки 
подчертаха тяхната решимост да 
предоставят на младите хора по-добри 
възможности. В Римската декларация от 
25 март 2017 г. лидерите на двадесет и 
седемте държави членки и на 
Европейския съвет, Европейския 
парламент и Европейската комисия 
поеха ангажимент да работят за Съюз, в 
който младите хора получават най-
доброто образование и обучение и могат 
да учат и да намират стабилна и 
достойна работа навсякъде в Съюза; 
Съюз, който съхранява нашето културно 
наследство и насърчава културното 
многообразие.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/174

Изменение 174
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Програмата следва да 
мобилизира потенциала на участниците 
в предходната програма „Еразъм +“ и да 
подкрепя дейности, по-специално в 
областта на мрежи от бивши 
възпитаници, посланици и участници в 
програмата „EuroPeers“, чрез 
насърчаването им да действат като 
разпространители на информация 
относно програмата.

(29) Програмата следва да 
мобилизира потенциала на участниците 
в предходната програма „Еразъм +“ и да 
подкрепя дейности, по-специално в 
областта на мрежи от бивши 
възпитаници, посланици и участници в 
програмата „EuroPeers“, чрез 
насърчаването им да действат като 
разпространители на информация 
относно програмата, по-специално на 
местно равнище.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/175

Изменение 175
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се опростят изискванията 
към бенефициерите би трябвало във 
възможно най-голяма степен да се 
използва опростено отпускане на 
безвъзмездни средства под формата на 
финансиране чрез еднократни суми, 
единични разходи и единни ставки. 
Опростеното отпускане на безвъзмездни 
средства за подкрепа на действията за 
мобилност на програмата, както е 
определено от Комисията, следва да 
взема предвид издръжката за живот в 
приемащата държава. Комисията и 
националните агенции на изпращащите 
държави следва да имат възможността 
да адаптират опростеното отпускане на 
безвъзмездни средства въз основа на 
обективни критерии, по-специално с цел 
да осигуряват достъп на хора с по-малко 
възможности. В съответствие с 
националното право държавите членки 
следва също така да бъдат насърчавани 
да освобождават тези средства от 
всякакви данъци и социални плащания. 
Същото освобождаване следва да се 
прилага за публични или частни 
субекти, които посредничат при 
предоставяне на посочената финансова 
подкрепа на съответните лица.

(49) За да се опростят изискванията 
към бенефициерите би трябвало във 
възможно най-голяма степен да се 
използва опростено отпускане на 
безвъзмездни средства под формата на 
финансиране чрез еднократни суми, 
единични разходи и единни ставки. 
Опростеното отпускане на безвъзмездни 
средства за подкрепа на действията за 
мобилност на програмата, както е 
определено от Комисията, следва да 
взема предвид издръжката за живот в 
приемащата държава. Комисията и 
националните агенции на изпращащите 
държави следва да имат възможността 
да адаптират опростеното отпускане на 
безвъзмездни средства въз основа на 
обективни критерии, по-специално с цел 
да осигуряват достъп на хора с по-малко 
възможности. С оглед на това 
безвъзмездните средства следва да 
покриват най-малко 70% от 
допустимите разходи, направени от 
лица с по-малко възможности в 
резултат на участието в програмата. 
В съответствие с националното право 
държавите членки следва също така да 
бъдат насърчавани да освобождават тези 
средства от всякакви данъци и социални 
плащания. Същото освобождаване 
следва да се прилага за публични или 
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частни субекти, които посредничат при 
предоставяне на посочената финансова 
подкрепа на съответните лица.
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/176

Изменение 176
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) партньорства за сътрудничество 
и обмен на практики, включително 
дребномащабни партньорства, които да 
насърчават по-широк и по-приобщаващ 
достъп до програмата;

a) партньорства за сътрудничество, 
партньорско обучение и обмен на 
практики, включително дребномащабни 
партньорства, които да насърчават по-
широк и по-приобщаващ достъп до 
програмата;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

25.3.2019 A8-0111/177

Изменение 177
Изабела Адинолфи, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0111/2019
Милан Звер
„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и 
спорта
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Безвъзмездните средства 
покриват най-малко 70% от 
допустимите разходи, направени от 
хора с по-малко възможности в 
резултат на участието в програмата.

Or. en


