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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да вземе 
предвид следните изменения: 

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В своето Съобщение относно 
„Модерен бюджет за Съюз, който 
закриля, предоставя възможности и 
защитава: многогодишна финансова 
рамка за периода 2021—2027 г.26“, 
прието на 2 май 2018 г., Комисията 
призовава за по-силен акцент върху 
младежта в следващата финансова 
рамка, като по-специално това ще бъде 
постигнато с над двойно увеличаване на 
средствата по програмата „Еразъм +“ 
(2014—2020 г.), която представлява 
един от най-осезаемите успехи на ЕС. 
Акцентът на новата програма ще бъде 
поставен върху приобщаването и 
достигането на повече млади хора с по-
малко възможности. Това ще даде 
възможност на по-голям брой млади 
хора да се преместят в друга страна, за 
да учат или работят.

(8) В своето Съобщение относно 
„Модерен бюджет за Съюз, който 
закриля, предоставя възможности и 
защитава: многогодишна финансова 
рамка за периода 2021—2027 г.26“, 
прието на 2 май 2018 г., Комисията 
призовава за по-силен акцент върху 
младежта в следващата финансова 
рамка, като по-специално това ще бъде 
постигнато с над двойно увеличаване на 
средствата по програмата „Еразъм +“ 
(2014—2020 г.), която представлява 
един от най-осезаемите успехи на ЕС. В 
своята резолюция от 14 март 2018 г. 
относно следващата многогодишна 
финансова рамка, Европейският 
парламент призова за утрояване на 
бюджета на програмата. Акцентът на 
новата програма ще бъде поставен 
върху приобщаването и достигането на 
повече млади хора с по-малко 
възможности. Това ще даде възможност 
на по-голям брой млади хора да се 
преместят в друга страна, за да учат или 
работят.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В своето Съобщение относно 
укрепване на европейската идентичност 
чрез образование и култура Комисията 
подчертава ключовата роля, която 
образованието, културата и спорта имат 
за насърчаване на активното 
гражданство и общите ценности сред 
по-младите поколения. Укрепването на 
европейската идентичност и 
насърчаването на активното участие на 
лицата и демократичните процеси е от 
основно значение за бъдещето на 
Европа и нашите демократични 
общества. Престоят в чужбина с цел 
образование, учене, обучение и работа 
или участие н младежки и спортни 
дейности допринася за укрепването на 
европейската идентичност в цялото ѝ 
многообразие и чувството за 
принадлежност към една културна 
общност, както и за насърчаването на 
активното гражданство сред хората от 
всички възрасти. Участниците в 
дейностите за мобилност следва да се 
включват в местните общности, както и 
да се ангажират в местните общности на 
приемащата държава, за да споделят 
техния опит. Следва да се подкрепят 
дейностите, свързани със засилването на 
всички аспекти на творчеството в 
образованието, обучението и младежта 
и с насърчаването на индивидуалните 
ключови компетенции.

(17) В своето Съобщение относно 
укрепване на европейската идентичност 
чрез образование и култура Комисията 
подчертава ключовата роля, която 
образованието, културата и спорта имат 
за насърчаване на активното 
гражданство и общите ценности сред 
по-младите поколения. Укрепването на 
европейската идентичност и 
насърчаването на активното участие на 
лицата и демократичните процеси е от 
основно значение за бъдещето на 
Европа и нашите демократични 
общества. Престоят в чужбина с цел 
образование, учене, обучение и работа 
или участие н младежки и спортни 
дейности допринася за укрепването на 
европейската идентичност в цялото ѝ 
многообразие и чувството за 
принадлежност към една културна 
общност, както и за насърчаването на 
активното гражданство сред хората от 
всички възрасти. В съответствие с 
това програмата се стреми да отрази 
разнообразния състав на 
европейското общество от гледна 
точка на етническа принадлежност, 
социален пол, способности, социален 
контекст и география на Съюза.
Участниците в дейностите за мобилност 
следва да се включват в местните 
общности, както и да се ангажират в 
местните общности на приемащата 
държава, за да споделят техния опит. 
Следва да се подкрепят дейностите, 
свързани със засилването на всички 
аспекти на творчеството в 
образованието, обучението и младежта 
и с насърчаването на индивидуалните 
ключови компетенции.

Обосновка

Програмите на ЕС, които достигат до всички сегменти на европейското общество, 
представляват по-висока стойност за вложените средства, по-специално за 
насърчаване на ценностите на ЕС и за осигуряване на равни възможности, и поради 
това следва да се докладва за усвояването на програмите.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Програмата следва да допринася 
за улесняването на прозрачността и 
признаването на уменията и 
квалификациите, както и прехвърлянето 
на кредити или единици от учебни 
резултати, за да се насърчава 
осигуряването на качество и да се 
подкрепят валидирането на 
неформалното и самостоятелното учене, 
управлението и ориентирането на 
уменията. В тази връзка програмата 
следва също да предоставя подкрепа на 
центровете за контакт и мрежите на 
национално равнище и равнище на 
Съюза, които улесняват 
трансевропейските обмени, както и 
развитието на гъвкави модели за 
обучение между различните области на 
образованието, обучението и младежта, 
както във формална, така и в 
неформална среда.

(28) Програмата следва да допринася 
за улесняването на прозрачността и 
признаването на уменията и 
квалификациите, както и прехвърлянето 
на кредити или единици от учебни 
резултати, за да се насърчава 
осигуряването на качество и да се 
подкрепят валидирането на 
неформалното и самостоятелното учене, 
управлението и ориентирането на 
уменията. По-специално в областта 
на професионалното обучение, 
преодоляването на многообразието 
от националните системи би 
следвало да гарантира – с оглед на 
издаването на дипломи –
валидирането и признаването на 
уменията и постиженията в 
областта на мобилността в рамките 
на ЕС и по отношение на трети 
държави, асоциирани към програмата 
„Еразъм“. В тази връзка програмата 
следва също да предоставя подкрепа на 
центровете за контакт и мрежите на 
национално равнище и равнище на 
Съюза, които улесняват 
трансевропейските обмени, както и 
развитието на гъвкави модели за 
обучение между различните области на 
образованието, обучението и младежта, 
както във формална, така и в 
неформална среда.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Важно е да се насърчават 
преподаването, ученето и научните 
изследвания в областта на въпросите на 
европейската интеграция, както и да се 
насърчават дебатите по тези въпроси 
чрез подкрепата на инициативата „Жан 
Моне“ в областта на висшето 
образование, но също така и в други 
области на образованието и обучението. 
Насърчаването на чувство за европейска 
идентичност и ангажираност е от 
особено значение във време, когато 
общите ценности, върху които е основан 
Съюза и които оформят част от нашата 
европейска идентичност, са поставени 
на изпитание и гражданите показват 
ниско равнище на ангажираност. 
Програмата следва да продължава своя 
принос за развитието на високи 
постижения в изследванията в областта 
на европейската интеграция.

(31) Важно е да се насърчават 
преподаването, ученето и научните 
изследвания в областта на въпросите на 
европейската интеграция, история и 
гражданство, както и да се насърчават 
дебатите по тези въпроси чрез 
подкрепата на инициативата „Жан 
Моне“ в областта на висшето 
образование, но също така и в други 
области на образованието и обучението. 
Насърчаването на чувство за европейска 
идентичност и европейско 
гражданство, както и укрепването на 
ангажираността е от особено 
значение във време, когато общите 
ценности, върху които е основан Съюза 
и които оформят част от нашата 
европейска идентичност, са поставени 
на изпитание и гражданите показват 
ниско равнище на ангажираност. 
Програмата следва да продължава своя 
принос за развитието на високи 
постижения в изследванията в областта 
на европейската интеграция, история и 
гражданство.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Отчитайки значението на борбата 
с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигането на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
настоящата програма ще спомогне за 
включване в политиките на Съюза на 
действието в областта на изменението 
на климата и за постигането на общата 
цел, която е 25 % от разходите за 
бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа 
за постигане на целите в областта на 

(32) Отчитайки значението на борбата 
с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за прилагане на Парижкото 
споразумение и постигането на целите 
на ООН за устойчиво развитие, 
настоящата програма ще спомогне за 
включване в политиките на Съюза на 
действието в областта на изменението 
на климата и за постигането на общата 
цел, която е най-малко 25% от 
разходите за бюджета на Съюза да 
бъдат в подкрепа за постигане на целите 
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климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и оценени в контекста на 
съответните оценки и процес на 
преразглеждане.

в областта на климата за периода, 
обхванат от МФР 2021 – 2027 г., 
както и годишна цел в размер на 30% 
възможно най-скоро и не по-късно от 
2027 г. Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението на програмата и оценени 
в контекста на съответните оценки и 
процес на преразглеждане.

Обосновка

Промяната отразява целта, определена от Парламента, за разходи, свързани с 
климата.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за програмата, 
който да представлява основната 
референтна сума по смисъла на 
[позоваването следва да се актуализира 
по целесъобразност точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
бюджетната дисциплина, за 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и за доброто финансово 
управление34], за Европейския 
парламент и за Съвета в рамките на 
годишната бюджетна процедура.

(33) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за програмата, 
който да представлява основната 
референтна сума по смисъла на 
[позоваването следва да се актуализира 
по целесъобразност точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
бюджетната дисциплина, за 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и за доброто финансово 
управление34], за Европейския 
парламент и за Съвета в рамките на 
годишната бюджетна процедура. Още 
от 2021 г. следва да се осигури 
значително увеличение на годишния 
бюджет за програмата, в сравнение с 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., последвана от 
линейно и постепенно увеличение на 
разпределените годишни средства. 
Това ще позволи да се осигури достъп 
на най-голям брой участници още от 
началото на периода на 
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Многогодишната финансова рамка 
2021—2027 г.

__________________ __________________

34 OВ L […], […] г., стр. […]. 34 OВ L […], […] г., стр. […].

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „мобилност с учебна цел“ 
„мобилност с учебна цел“ означава 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или 
неформално или самостоятелно учене; 
Може да бъде придружена от мерки 
като езикова подкрепа и обучение и/или 
допълнена от онлайн обучение и 
виртуално сътрудничество. В някои 
конкретни случаи може да бъде под 
формата на учене посредством 
използването на информационни 
технологии и комуникационни 
инструменти;

(2) „мобилност с учебна цел“ 
означава физическо преместване в 
държава, различна от държавата на 
пребиваване, с цел учебна дейност, 
обучение или неформално или 
самостоятелно учене, включително 
двойно обучение; Може да бъде 
придружена от мерки като езикова 
подкрепа и обучение и/или допълнена 
от онлайн обучение и виртуално 
сътрудничество. В някои конкретни 
случаи може да бъде под формата на 
учене посредством използването на 
информационни технологии и 
комуникационни инструменти;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „обучаващ се в рамките на 
професионалното образование и 
обучение“ означава всяко лице, което 
участва в програма за начално или 
продължаващо професионално 
образование или обучение на всички 
нива от средното до след завършване на 
средното образование. Това включва 
участието на физически лица, които 
наскоро са завършили такива програми;

(9) „обучаващ се в рамките на 
професионалното образование и
обучение“ означава всяко лице, което 
участва в програма за начално, 
продължаващо или двойно
професионално образование или 
обучение на всички нива от средното до 
след завършване на средното 
образование. Това включва участието на 
физически лица, които наскоро са 
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завършили такива програми;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да насърчава мобилността с 
учебна цел за граждани, както и 
сътрудничеството, приобщаването, 
високите постижения, творчеството и 
иновациите на равнището на 
организациите и политиките в областта 
на образованието и обучението;

a) да насърчава мобилността с 
учебна цел за граждани, както и 
сътрудничеството, приобщаването, 
високите постижения, творчеството и 
иновациите на равнището на 
организациите и политиките в областта 
на образованието, обучението и 
обучението в областта на 
европейското гражданство и 
история;

Изменение 10

Предложение за регламент
член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2021—2027 г. е 30 000 000 000 евро по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2021–2027 г. възлиза на 41 097 000 000 
EUR по цени за 2018 г. ( 46 758 000 000
EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се да се измени финансовият пакет в съответствие с резолюциите на ЕП 
от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз 
основа на техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на бъдещи 
корекции, като същевременно се спазва общата позиция на ЕП, изразена в тези 
резолюции, и общото равнище в размер на 1,3% от брутния национален доход (БНД) 
на ЕС-27.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 24 940 000 000 евро за действия в 
областта на образованието и 
обучението, от които:

а) 83,14% от сумата, посочена в 
параграф 1, за действия в областта на 
образованието и обучението, от които:

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) поне 8 640 000 000 евро следва да 
бъдат отпуснати за действия в областта 
на висшето образование, посочени в 
член 4, буква а) и член 5, буква а);

(1) поне 28,8% от сумата, 
посочена в параграф 1, следва да бъдат 
отпуснати за действия в областта на 
висшето образование, посочени в член 
4, буква а) и член 5, буква а);

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) поне 5 230 000 000 евро за 
действия в областта на 
професионалното образование и 
обучение, посочени в член 4, буква б) и 
член 5, буква а);

(2) поне 17,43% от сумата, 
посочена в параграф 1, за действия в 
областта на професионалното 
образование и обучение, посочени в 
член 4, буква б) и член 5, буква а);

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) поне 3 790 000 000 евро за 
действия в областта на училищното 
образование, посочени в член 4, буква в) 
и член 5, буква а);

(3) поне 12,63% от сумата, 
посочена в параграф 1, за действия в 
областта на училищното образование, 
посочени в член 4, буква в) и член 5, 
буква а);
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) поне 1 190 000 000 евро за 
действия в областта на образованието за 
възрастни, посочени в член 4, буква г) и 
член 5, буква а);

(4) поне 3,97% от сумата, 
посочена в параграф 1, за действия в 
областта на образованието за възрастни, 
посочени в член 4, буква г) и член 5, 
буква а);

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) 450 000 000 евро за действия по 
инициативата „Жан Моне“, посочени в 
член 7;

(5) 1,5% от сумата, посочена в 
параграф 1, за действия по 
инициативата „Жан Моне“, посочени в 
член 7;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 3 100 000 000 евро за действия в 
областта на младежта, посочени в 
членове от 8 до 10;

б) 10,33% от сумата, посочена в 
параграф 1, за действия в областта на 
младежта, посочени в членове от 8 до 
10;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 550 000 000 евро за действия в 
областта на спорта, посочени в членове 
от 11 до 13; както и

в) 1,83% от сумата, посочена в 
параграф 1, за действия в областта на 
спорта, посочени в членове от 11 до 13; 
както и

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) поне 960 000 000 евро като 
принос за оперативните разходи на 
националните агенции.

г) поне 3,2% от сумата, посочена 
в параграф 1, като принос за 
оперативните разходи на националните 
агенции.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Финансовото участие в 
програмата, получено от трети 
държави и/или други инструменти на 
Съюза, се докладва ежегодно пред 
Съвета и Парламента в качеството 
им на бюджетен орган на Съюза.

Обосновка

Вноски от трети държави и други инструменти извън бюджета на ЕС. Бюджетният 
орган и водещите комисии следва да бъдат информирани за размера на тези вноски, за 
да могат да оценят по-ефективно мащаба на програмите и на тяхното въздействие.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Оценката на програмата ще 
включва анализ на участието в 
програмата въз основа на пол, 
етническа принадлежност, 
способности, социален контекст и 
географията на Съюза, така че да се 
определи по-добре рентабилността, 
обхвата и усвояването на програмата 
и това как тя отразява 
разнообразието на европейското 
общество.

Обосновка

Програмите на ЕС, които достигат до всички сегменти на европейското общество, 
представляват по-висока стойност за вложените средства, по-специално за 
насърчаване на ценностите на ЕС и за осигуряване на равни възможности, и поради 
това следва да се докладва за усвояването на програмите.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията отговаря за 
надзорните проверки по отношение на 
действията и дейностите по програмата, 
които се управляват от националните 
агенции. Тя определя минималните 
изисквания за проверките, извършвани 
от националната агенция и от 
независимия одитен орган.

2. Комисията отговаря за 
надзорните проверки по отношение на 
действията и дейностите по програмата, 
които се управляват от националните 
агенции. Тя определя минималните 
изисквания за проверките, извършвани 
от националната агенция и от 
независимия одитен орган, като взема 
под внимание системите за вътрешен 
контрол на националните публични 
финанси.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява по 1. Програмата се изпълнява по 
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начин, който гарантира цялостната 
съгласуваност и взаимното допълване 
на програмата със съответните 
политики, програми и средства на 
Съюза, по-специално свързаните с 
образование и обучение, култура и 
медии, младеж и солидарност, заетост и 
социално приобщаване, научни 
изследвания и иновации, промишленост 
и предприятия, политика за цифрови 
технологии, селско стопанство и 
развитие на селските райони, околна 
среда и климат, сближаване, регионална 
политика, миграция, сигурност и 
международно сътрудничество и 
развитие.

начин, който гарантира цялостната 
съгласуваност и взаимното допълване 
на програмата със съответните 
политики, програми и средства на 
Съюза, по-специално свързаните с 
образование и обучение, култура и 
медии, младеж и солидарност, заетост и 
социално приобщаване, научни 
изследвания и иновации, промишленост 
и предприятия, политика за цифрови 
технологии, селско стопанство и 
развитие на селските райони, околна 
среда и климат, сближаване, регионална 
политика, миграция, сигурност и 
международно сътрудничество и 
развитие. При тези обстоятелства 
процедурите за разглеждане на 
досиетата се обединяват с цел да се 
отговори на необходимостта от 
опростяване. Тежестта на 
административните процедури 
следва да бъде значително намалена.
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