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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. изтъква, че Еразъм+ е водеща програма за мобилност, образование и обучение, на 

която е разпределено бюджетно увеличение от 40% в сравнение с 2007 – 2013 г., 

предвид положителните резултати и голямото търсене; 

2. признава, че инвестициите от бюджета на ЕС в рамките на „Еразъм+“ значително 

допринасят за подобряване на уменията, на възможностите за заетост, както и за по-

нисък риск от дългосрочна безработица за младите европейци, активно гражданско 

участие и социално приобщаване на младите хора;  

3. приветства структурата на програмата с отделни бюджетни глави по сектори и 

насърчава Комисията да запази отделните бюджетни глави в предложението за 

следващото поколение програми;  

4. признава икономическата и социалната стойност на доброволчеството и насърчава 

Комисията да подкрепи по-добре доброволческите организации в действията по 

програмата;  

5. отбелязва наличието на регионални дисбаланси на равнището на ЕС и между 

районите в рамките на държавите членки при участието във финансираните по 

линията на „Еразъм+“ дейности; изразява безпокойство, че степента на успеваемост 

на тези дейности е сравнително ниска и неравномерна в рамките на ЕС; призовава 

за целеви и навременни действия за разширяване на участието и подобряване на 

степента на успеваемост независимо от произхода на кандидатите, като се предвиди 

насочване на част от финансирането към конкретни действия за насърчаване и 

повишаване на осведомеността, особено в регионите, в които все още се наблюдава 

нисък достъп до фонда; 

6. приветства предложението на Комисията за повишаване на ангажиментите за 

„Еразъм+“ с 200 милиона евро за остатъка от текущата МФР, както и за увеличаване 

на плащанията с 4,5 % в проектобюджета за 2017 г.; призовава Комисията да обърне 

специално внимание на дългосрочната мобилност на стажантите при 

разпределянето на стипендии по програма „Еразъм+“; отбелязва, че 48 % от 

националните агенции докладват, че действията по програмата са с недостатъчен 

бюджет; призовава Комисията да предложи адекватен многогодишен план за 

плащанията и насърчава Комисията да предложи равнище на годишно финансиране 

за следващото поколение програми, което да съответства поне на равнището на 

финансиране през последната година от прилагането на настоящата рамка;  

предлага Комисията да увеличи предварителното финансиране; 

7. отбелязва, че по-големият положителен ефект на Еразъм+ и по-голямото търсене в 

Източна и Южна Европа е в контраст с ограничения общ бюджет на програмата, 

което води до висок дял на отхвърлените молби; предлага Комисията да увеличи 

усилията за насърчаване на мобилността от Западна към на Източна Европа; 

8. подчертава, че главата за младежта на програмата е най-повлияната в резултат от 
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нарастващия интерес към програма „Еразъм+“ от страна на европейските граждани; 

отбелязва, че понастоящем 36 % от всички подадени заявления по програма 

„Еразъм+“ са в областта на младежта, като се отбелязва увеличение на подадените 

заявления с 60 % между 2014 и 2016 г.;  

9. 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 финансиране, което да бъде адекватно и 

пропорционално на размера на действията;  

10. отбелязва, че изпълнението на програмата „Еразъм+“ в регионите на ЕС разкрива 

различни потребности от финансиране и приоритети за интервенция, които 

изискват някои държави членки да преориентират интервенцията на програмата, с 

цел да се гарантира ефективност на разходите по отношение на изразходените пари;  

11. изразява загриженост във връзка с трудностите на националните агенции по 

отношение на тълкуването и прилагането на правилата на програмата; припомня, че 

82 % от бюджета на програма „Еразъм+“ се управлява в рамките на 

децентрализирани действия; призовава Комисията да опрости определенията и да 

подобри насоките във връзка с децентрализираните действия, за да се гарантират 

най-добри резултати за бюджета на ЕС и да се избягват проценти грешки;  

12. отбелязва, че 75 % от националните агенции докладват за прекомерна 

административна тежест, което намалява капацитета на инвестиционния бюджет на 

ЕС и застрашава да окаже пряко въздействие върху бенефициерите; призовава 

Генерална дирекция „Образование и култура“ и EACEA да подобрят прилагането, 

особено по-време на процеса на подаване на молбите; 

13. приветства опростеното финансово управление и използването на система за 

единични разходи; отбелязва, че поради нормативните изисквания някои държави 

членки не могат да прилагат тази система или считат, че равнищата на разходи са 

неадекватни в сравнение с действителните разходи; изразява загриженост, че 

националните агенции докладват за по-висока одитна тежест;  

14. счита, че резултатите от работата на националните агенции следва да бъдат редовно 

оценявани и подобрявани, за да се гарантира успехът на финансираните от ЕС 

действия; признава, че равнищата на участие и опитът на участниците и 

партньорите следва да бъдат от ключово значение в това отношение; 

15. подкрепя увеличаването на ефективността и ефикасността чрез шикоромащабни 

проекти; отбелязва обаче, че трябва да съществува равновесие между малки и 

големи групи кандидати;  

16. изразява съжаление, че поради високата степен на административна тежест 

финансирането по програма „Еразъм+“ може да бъде недостъпно за по-малките 

организации; счита, че бюрокрацията и изискванията за докладване следва да бъдат 

опростени;  

17. изразява съжаление, че твърде дългите срокове за плащане по програма „Еразъм+“ 
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оказват влияние върху възможностите на по-малките организации да кандидатстват 

за финансиране;  

18. счита, че извършването на доброволческа дейност следва да се счита за допустимо 

като източник на собствен принос към бюджета на проекта, тъй като това улеснява 

участието на по-малките организации; 
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