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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия за създаване на „Инструмент за съседство, 
развитие и международно сътрудничество (ИСРМС)“ (2021—2027 г.) ще интегрира 
няколко инструмента за външни действия на ЕС от настоящата МФР, като срокът на 
действие на по-голямата част от тях ще изтече на 31 декември 2020 г., а именно:

• Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР),

• Европейския инструмент за съседство (ЕИС);

• Инструмента за партньорство за сътрудничество с трети държави (ИП).

• Европейския инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ)

• Инструмента, допринасящ за стабилността и мира,

• Гаранционния фонд за външни операции,

• ИСРМС ще обхване също така и настоящия извънбюджетен Европейски фонд за 
развитие (ЕФР), включително инвестиционния механизъм на ЕФР за 
подпомагане на държавите от АКТБ.

В основата на тези инструменти е насърчаването на основните ценности и правата на 
човека.

С увеличен бюджет в размер на 89,2 милиарда евро инструментът ИСРМС ще бъде 
основният инструмент на ЕС за принос към изкореняването на бедността и за подкрепа 
на демокрацията и устойчивото развитие в партньорските държави.

Предложеният регламент обхваща четири основни компонента: географски компонент, 
тематичен компонент и компонент за бързо реагиране.

Географският компонент (финансов пакет в размер на 68 милиарда евро) 

С поставянето на особен акцент върху държавите, обхванати от европейската политика 
за съседство, и държавите в Африка на юг от Сахара, този компонент ще отговори на 
глобалните предизвикателства, като например човешкото развитие, включително 
равенството между половете, изменението на климата, опазването на околната среда, 
миграцията и продоволствената сигурност.

Тематичният компонент (финансов пакет в размер на 7 милиарда евро) 

Ще допълва географския компонент чрез подкрепа в световен мащаб на правата на 
човека и демокрацията, гражданското общество, стабилността и мира, както и чрез 
отговор на глобалните предизвикателства, които обхващат въпроси като 
здравеопазване, образование и обучение, жени и деца, достойни условия на труд и 
социална закрила, култура, миграция, околна среда и изменение на климата, устойчива 
енергия, устойчив и приобщаващ растеж, частен сектор и местни органи. 

Компонентът за бързо реагиране (финансов пакет в размер на 4 милиарда евро) 

Ще позволи на ЕС да се намесва бързо и ефективно за предотвратяване на конфликти и 
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да реагира на кризисни ситуации или нестабилност. Той ще спомогне за увеличаване на 
устойчивостта на партньорските държави, както и за предприемане на ранни действия 
за осъществяване на потребностите и приоритетите на външната политика на ЕС. Този 
компонент също има покритие в световен мащаб. По този компонент не е необходимо 
изготвяне на програми. Изпълнението се осъществява под формата на пряко приемане 
на извънредни мерки за помощ, планове за действие и индивидуални мерки.

Резерв от неразпределени средства за нововъзникващи предизвикателства и 
приоритети (предложен финансов пакет в размер на 10,2 милиарда евро)

Ще гарантира подходящ отговор на неотложните приоритети, особено в областта на 
миграцията и стабилността.

---
Докладчикът признава, че структурата на съществуващите инструменти се е доказала 
като неефективна, отчасти поради липсата на гъвкавост, за да отговори бързо на 
възникващите предизвикателства. Поради тази причина тя счита за подходящо да се 
предприеме ново преразглеждане, за да се засили капацитетът на ЕС за ответни 
действия и да се постигне максимално въздействие от комбинираните намеси. 

Тя обаче счита, че новата структура не следва да се отразява на ролята и участието на 
Европейския парламент в програмирането и изпълнението на новия инструмент и в 
процеса на проверка.  

Въпреки че регламентът ще подкрепя финансово действия, свързани с мобилността с 
учебна цел в отношенията с трети държави в рамките на програма „Еразъм“, както и 
сътрудничеството и диалога относно политиките между ЕС и тези държави в областите 
на образованието и културата, докладчикът счита, че поставените за тези области цели 
следва да бъдат много по-амбициозни.

Освен това тя счита, че в проекта на регламент следва да се обърне по-голямо внимание 
на образованието и културата, като се гарантира достъп до приобщаващо и 
равноправно качествено образование за всички, и да се насърчат международните 
културни отношения чрез дипломация в областта на културата. 

Значението на образованието като един от ключовите компоненти на Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие е намерило отражение в ЦУР 4 („Осигуряване на 
приобщаващо и равноправно качествено образование и насърчаване на възможностите 
за учене през целия живот за всички“). Подобряването на образованието действително 
е предпоставка за изкореняването на бедността, за човешкото развитие, социалното 
приобщаване и равенството между половете.

Що се отнася до културата, значението на насърчаването на културното 
сътрудничество, включително на дипломацията в областта на културата, се признава 
все повече като средство за насърчаване на взаимното разбирателство, зачитането на 
правата на човека и общите ценности.

Поради това докладчикът счита, че за действия в областта на образованието и 
културата следва да бъде заделена индикативна сума в размер на 15% от предложения 
бюджет.

***
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещите комисии по външни работи и 
по развитие да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждават и 
насърчават ценностите и интересите 
на Съюза в световен мащаб, за да се 
преследват целите и прилагат 
принципите на външната дейност на 
Съюза, определени в член 3, параграф 5 
и членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

(1) Общата цел на програмата 
„Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество“ 
(наричана по-долу „инструментът“) 
следва да бъде да се утвърждават и 
насърчават зачитането и 
популяризирането на основните 
ценности, по-специално 
демокрацията и правата на човека, в 
световен мащаб, за да се преследват 
целите и прилагат принципите на 
външната дейност на Съюза, 
определени в член 3, параграф 5 и 
членове 8 и 21 от Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си 
дейност, както и между тези области и 
другите си политики, и допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения. Широкият 
кръг от действия, за които настоящият 
регламент предоставя възможност, 

(2) В съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът 
следи за съгласуваността между 
различните области на външната си 
дейност, както и между тези области и 
другите си политики, и допринася за 
осигуряването на висока степен на 
сътрудничество във всички области на 
международните отношения, 
включително в областта на 
културата, образованието, научните 



PE629.439v02-00 6/40 AD\1174439BG.docx

BG

следва да допринесе за постигането на 
целите, определени в този член на 
Договора.

изследвания и спорта, чрез подход „от 
хората за хората“. Широкият кръг от 
действия, за които настоящият 
регламент предоставя възможност, 
следва да допринесе за постигането на 
целите, определени в този член на 
Договора.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие със 
Съвместното съобщение „Към 
стратегия на ЕС за международните 
културни отношения“, одобрено с 
резолюция на Европейския парламент 
от 5 юли 2017 г., в европейските 
инструменти за финансиране и в 
частност в настоящата програма 
следва да се извеждат на преден план 
значението на културата в 
международните отношения и 
нейната роля за популяризирането на 
европейските ценности чрез 
съзнателни и целенасочени действия, 
предвидени така, че да се усеща ясно 
влиянието на Съюза на световната 
сцена.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В съответствие с член 167 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз Съюзът и 
държавите членки насърчават 
сътрудничеството с трети държави 
и компетентните международни 
организации в сферата на културата. 
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Настоящият регламент следва да 
допринася за постигането на целите, 
определени в посочения член от 
Договора.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Разпоредбите на настоящия 
регламент следва да бъдат в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2016/801 на Европейския парламент и 
на Съвета1а.
____________________
1аДиректива (ЕС) 2016/801 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани 
на трети държави с цел провеждане 
на научно изследване, следване, стаж, 
доброволческа дейност, програми за 
ученически обмен или образователни 
проекти и работа по програми „au 
pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 

(4) Основната задача на политиката 
на Съюза за сътрудничеството за 
развитие, както е определено в член 208 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, е намаляването и, 
като крайна цел, изкореняването на 
бедността. Политиката за 
сътрудничество за развитие на Съюза 
също така допринася за постигането на 
целите на външната дейност на Съюза, и 
по-специално за подпомагане на 
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устойчивото развитие в икономическо и 
социално отношение и в областта на 
опазването на околната среда в 
развиващите се държави, с основна цел 
изкореняване на бедността, както е 
посочено в член 21, параграф 2, буква г) 
от Договора за Европейския съюз.

устойчивото развитие в икономическо, 
социално, културно, образователно 
отношение и в областта на опазването 
на околната среда в развиващите се 
държави, с основна цел изкореняване на 
бедността, както е посочено в член 21, 
параграф 2, буква г) от Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата57  и 
Програмата за действие от Адис 
Абеба58, представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните и екологичните измерения 
на устойчивото развитие, като отчита 
съществените взаимовръзки между 
нейните цели и подцели. Целта на 
Програмата до 2030 г. е никой да не 
бъде изоставен. Изпълнението на 

(7) Глобалният контекст за действие 
се характеризира със стремежа за 
постигане на основан на правила 
световен ред с многостранното 
сътрудничество като негов ключов 
принцип и Обединените нации в 
неговата основа. Програмата до 2030 г., 
заедно с Парижкото споразумение 
относно изменението на климата и 
Програмата за действие от Адис Абеба, 
представлява отговора на 
международната общност на глобалните 
предизвикателства и тенденциите във 
връзка с устойчивото развитие. С целите 
за устойчиво развитие, залегнали в 
нейната основа, Програмата до 2030 г. 
представлява преобразуваща рамка за 
изкореняване на бедността и постигане 
на устойчиво развитие в световен 
мащаб. Тя е универсална по обхват, като 
предоставя всеобхватна споделена 
рамка за действие, която се прилага за 
Съюза, за неговите държави членки и за 
неговите партньори. Тя установява 
баланс между икономическите, 
социалните, културните, 
образователните и екологичните 
измерения на устойчивото развитие, 
като отчита съществените взаимовръзки 
между нейните цели и подцели. Целта 
на Програмата до 2030 г. е никой да не 
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Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
взаимовръзките между целите за 
устойчиво развитие и на 
интегрираните действия, които могат 
да създадат съпътстващи ползи и да 
изпълнят многостранните цели по 
последователен начин.

бъде изоставен. Изпълнението на 
Програмата до 2030 г. ще бъде тясно 
координирано с други съответни 
международни ангажименти на Съюза. 
При действията, предприемани съгласно 
настоящия регламент, следва да се 
обръща специално внимание на 
подкрепата на взаимовръзките между 
целите за устойчиво развитие и 
действията, които могат да създадат 
съпътстващи ползи и да изпълнят 
многостранните цели по последователен 
начин в съответствие с цел за 
устойчиво развитие 4.

_________________ _________________
57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 
2016 г.

58  „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 
(A/RES/69/313).

58  „Програма за действие от Адис Абеба 
на Третата международна конференция 
за финансиране на развитието“, приета 
на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото 
събрание на ООН на 27 юли 2015 г. 
(A/RES/69/313).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Културата играе специфична 
роля както като самостоятелен 
стълб на устойчивото развитие, 
така и като ключов елемент на 
сегашните цели за устойчиво 
развитие. Културата е двигател за 
иновации и промени в поведението 
чрез създаването на нови начини на 
живот и парадигми за устойчиво 
развитие и позволява основани на 
общността или съобразени с 
местните особености подходи, които 
са необходими за разбирането на 
устойчивото развитие на местно 
равнище. Участието в областта на 
културата насърчава отговорното от 
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гледна точка на околната среда 
поведение, подобрява физическото и 
психичното здраве и благоденствие и 
улеснява и насърчава 
междукултурния диалог, уважението 
към другите и социалната 
интеграция на малцинствата, 
подобрява посещаемостта в 
училищата и постиганите от 
младежта резултати, като по този 
начин допринася за и улеснява 
постигането на много от 
настоящите цели за устойчиво 
развитие. Настоящият регламент 
следва да използва преобразуващата 
сила на културата и образованието, 
за да се постигнат целите за 
устойчиво развитие.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“), представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите на 
Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на мира, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 

(8) Прилагането на настоящия 
регламент следва да се ръководи от 
петте приоритета, установени в 
Глобалната стратегия за външната 
политика и политиката на сигурност на 
Европейския съюз („Глобалната 
стратегия“)59, представена на 19 юни 
2016 г., която представлява визията на 
Съюза и рамката за единен и отговорен 
ангажимент за външна дейност в 
партньорство с други, за да се постигне 
напредък по отношение на неговите 
ценности и интереси. Съюзът следва да 
подобрява партньорствата и да 
насърчава диалога относно политиката и 
колективните отговори на 
предизвикателства от световно 
значение. Действията му следва да 
подкрепят интересите и ценностите на 
Съюза във всичките им аспекти, 
включително запазването на траен мир, 
предотвратяването на конфликти, 
засилването на международната 
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сигурност, борбата с основните 
причини за незаконната миграция и 
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или предизвикани 
от човека бедствия, подпомагането на 
търговската политика, 
икономическата дипломация и 
икономическото сътрудничество, 
насърчаването на цифровите решения и 
технологии, както и засилването на 
международното измерение на 
политиките на Съюза. При отстояването 
на своите интереси Съюзът следва да 
спазва и насърчава принципите на 
зачитане на високите социални и 
екологични стандарти и на зачитане на 
правовата държава, международното 
право и правата на човека.

сигурност, преодоляване на основните 
причини за незаконната миграция и 
разселването на населението, 
подпомагането на населението, 
държавите и регионите, които се 
сблъскват с природни или предизвикани 
от човека бедствия, насърчаването на 
приобщаващо и равноправно 
качествено образование и на 
възможности за учене през целия 
живот за всички, подкрепата на 
политиката за свободна, справедлива 
и устойчива търговия, 
предприемачеството, икономическата 
и културната дипломация и на 
икономическото сътрудничество, 
ролята на културата в 
международните отношения, 
ангажираността на младежта, 
подходът „от хората за хората“, 
насърчаването на иновациите, 
цифровите решения и технологии, както 
и засилването на международното 
измерение на политиките на Съюза и 
опазването на културното 
наследство, по-специално в 
засегнатите от конфликти зони. При 
отстояването на своите интереси 
Съюзът следва да спазва и насърчава 
принципите на зачитане на високите 
социални и екологични стандарти и на 
зачитане на правовата държава, 
международното право и правата на 
човека. Освен това следва да 
продължи проучването на ролята на 
публично-частните партньорства 
съгласно настоящия регламент, по-
специално по отношение на 
културното сътрудничество и 
публичната дипломация в световен 
мащаб.

_________________ _________________
59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, 
юни 2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-
силна Европа. Глобална стратегия за 
външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз“, 
юни 2016 г.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу 
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба. Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, гарантирането на достъп 
до качествено образование, стремежът 
никой да не бъде изоставен и 
укрепването на устойчивостта са 
залегнали в сърцевината на политиката 
на ЕС за сътрудничество за развитие. 
Изкореняването на бедността, борбата с 
дискриминацията и неравенствата, 
стремежът никой да не бъде изоставен и 
укрепването на устойчивостта са 
залегнали в сърцевината на политиката 
на ЕС за сътрудничество за развитие.

(9) Новият Европейски консенсус за 
развитие (наричан по-долу 
„консенсусът“)60, подписан на 7 юни 
2017 г., предоставя рамка за общ подход 
към сътрудничеството за развитие от 
страна на Съюза и неговите държави 
членки за изпълнение на Програмата до 
2030 г. и на Програмата за действие от 
Адис Абеба.  Изкореняването на 
бедността, борбата с дискриминацията и 
неравенствата, гарантирането на 
достъп до качествено образование, 
стремежът никой да не бъде изоставен и 
укрепването на устойчивостта са 
залегнали в сърцевината на политиката 
на ЕС за сътрудничество за развитие.

_________________ _________________
60 „Новият европейски консенсус за 
развитие — нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

60 „Новият европейски консенсус за 
развитие — нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“, 
съвместно изявление на Съвета и на 
представителите на правителствата на 
държавите членки, заседаващи в 
рамките на Съвета, Европейския 
парламент и Европейската комисия, 8 
юни 2017 г.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Културата, включително 
междукултурният диалог играят 
ключова роля във външните 
отношения и политиките за 
развитие, по-специално за 
предотвратяване и разрешаване на 
конфликти, миротворчество и 
овластяване на местното население. 
Поради това е необходима 
амбициозна и стабилна културна 
стратегия, включително културна 
дипломация, за да се постигне нов 
европейски консенсус относно 
развитието.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20 % от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително равенството между 
половете и овластяването на жените.

(13) Съгласно целите за устойчиво 
развитие настоящият регламент следва 
да допринесе за засилване на 
мониторинга и докладването с акцент 
върху резултатите, обхващащи крайните 
продукти, крайните резултати и 
въздействията в държавите партньори, 
които се ползват от външната 
финансова помощ на Съюза. По-
специално, както беше договорено в 
Консенсуса, чрез действия по силата на 
настоящия регламент се очаква 20% от 
официалната помощ за развитие, 
финансирана по настоящия регламент, 
да отидат в полза на социалното 
включване и човешкото развитие, 
включително за образование, култура и 
спорт, равенството между половете и 
овластяването на жените, младежта и 
децата с цел постигане на устойчиво 
развитие.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети, както 
в географски аспект — съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект 
— сигурност, миграция, изменение на 
климата и права на човека.

(17) Настоящият регламент следва да 
отрази необходимостта да се акцентира 
върху стратегически приоритети както в 
географски аспект – съседните на 
Европа държави и Африка, а също и 
страни, които са уязвими и са в най-
голяма нужда, така в тематичен аспект – 
сигурност, миграция, изменение на 
климата, образование, култура и 
културно наследство, гражданско 
участие, добро управление, равенство 
между половете, равни възможности, 
включване на младежта и права на 
човека.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г.62, 
е насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество; 
икономическото развитие; 
сигурността; миграцията и мобилността, 
включително справянето с 

(19) Европейската политика за 
съседство, преразгледана през 2015 г., е 
насочена към стабилизирането на 
съседните държави и към укрепването 
на устойчивостта, особено чрез 
засилване на икономическото развитие, 
като основни политически приоритети 
на Съюза. За да постигне своята цел, 
преразгледаната европейска политика за 
съседство е съсредоточена върху четири 
приоритетни области: доброто 
управление, демокрацията, принципите 
на правовата държава и правата на 
човека, с особен акцент върху по-
нататъшното ангажиране на 
гражданското общество, 
насърчаването на качествено 
образование и обучение, подход „от 
хората за хората“ и устойчиво 
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първопричините за незаконната 
миграция и принудителното разселване 
на населението. Диференцирането и по-
голямата взаимна ангажираност са 
основните елементи на европейската 
политика за съседство, която отчита 
различните степени на ангажираност и 
отразява интересите на всяка държава 
по отношение на естеството и акцента 
на партньорството ѝ със Съюза.

икономическо и социално развитие; 
сигурността; миграцията и мобилността, 
включително справянето с 
първопричините за незаконната 
миграция и принудителното разселване 
на населението, в т.ч. посредством 
сътрудничество в областите на 
образованието и културата. 
Диференцирането и по-голямата 
взаимна ангажираност са основните 
елементи на европейската политика за 
съседство, която отчита различните 
степени на ангажираност и отразява 
интересите на всяка държава по 
отношение на естеството и акцента на 
партньорството ѝ със Съюза.

_________________ _________________
62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Преглед на европейската политика за 
съседство“, 18 ноември 2015 г.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
модернизирано споразумение за 
асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори от АКТБ да 
продължат да изграждат силни 
коалиции по ключови глобални 
предизвикателства. По-специално, 
настоящият регламент следва да 
подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка—ЕС и да се основава на 

(20) Настоящият регламент следва да 
подпомага изпълнението на 
модернизирано споразумение за 
асоцииране с групата на държавите от 
Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и 
неговите партньори от АКТБ да 
продължат да изграждат силни 
коалиции по ключови глобални 
предизвикателства. По-специално, 
настоящият регламент следва да 
подкрепи продължаването на 
установеното сътрудничество между 
Съюза и Африканския съюз в 
съответствие със Съвместната стратегия 
Африка – ЕС, в т.ч. поетия от Африка 
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бъдещото споразумение между ЕС и 
АКТБ след 2020 г., включително чрез 
континентален подход към Африка.

и ЕС ангажимент за насърчаване на 
правата на децата, както и за 
овластяване на младежта в Европа и 
Африка, и да се основава на бъдещото 
споразумение между ЕС и АКТБ след 
2020 г., включително чрез 
континентален подход към Африка.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Средствата съгласно настоящият 
регламент следва да се използват за 
финансиране на дейности, попадащи в 
международното измерение на Еразъм, 
които следва да бъдат осъществени в 
съответствие с Регламента за Еразъм68.

(22) Средствата съгласно настоящият 
регламент следва да се използват за 
финансиране на дейности, попадащи в 
международното измерение на 
програмите „Еразъм“ и „Творческа 
Европа“, които следва да бъдат 
изпълнени в съответствие с Регламента 
за „Еразъм“68 и Регламента за 
програма „Творческа Европа“68а.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final, Предложение за 
Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на „Еразъм“: 
програма на Съюза в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
1288/2913

68 COM (2018) 367 окончателен, 
Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на „Еразъм“: програма на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913;
68а COM (2018) окончателен, 
Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на програма „Творческа 
Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените, следва да бъдат вземани 
предвид през целия процес на прилагане 
на настоящия регламент, помощта на 
Съюза в рамките на тематичните 
програми за правата на човека и 
демокрацията и за организациите на 
гражданското общество следва да има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

(25) Макар че демокрацията и правата 
на човека, включително равенството 
между половете и овластяването на 
жените и младежта, следва да бъдат 
вземани предвид през целия процес на 
прилагане на настоящия регламент, 
помощта на Съюза в рамките на 
тематичните програми за правата на 
човека и демокрацията и за 
организациите на гражданското 
общество следва да има специфична 
допълваща и допълнителна роля поради 
своето глобално естество и 
независимостта на действието си от 
съгласието на правителствата и 
публичните органи на съответните 
трети държави.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Като се има предвид колко е 
важно в областите на образованието 
и културата да се подходи в 
съответствие с Програмата за 
устойчиво развитие до 2030 г. и със 
стратегията на ЕС за 
международните културни 
отношения, настоящият регламент 
следва да допринесе за гарантирането 
на приобщаващо и равноправно 
качествено образование, да насърчава 
възможностите за учене през целия 
живот за всички и да насърчава 
международните културни 
отношения с оглед на ролята на ЕС 
като фактор от световно значение.

Изменение 19

Предложение за регламент
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Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо и социално развитие и 
насърчаване на социално-
икономическата устойчивост в 
държавите партньори със специален 
акцент върху изкореняването на 
бедността, устойчивия и приобщаващ 
растеж, създаването на достойни 
работни места, икономическите 
възможности, уменията и 
предприемачеството, социално-
икономическите сектори, микро-, 
малките и средните предприятия, както 
и преодоляването на конкретните 
социално-икономически първопричини 
за незаконната миграция, в съответствие 
с приложимите индикативни документи 
за програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

(34) ЕФУР+ следва да има за цел 
подкрепата на инвестициите като 
средство за осъществяване на принос 
към постигането на целите за устойчиво 
развитие чрез подпомагане на 
устойчивото и приобщаващото 
икономическо, културно и социално 
развитие, подкрепа за модерните 
образователни системи, укрепване на 
социалните структури и насърчаване 
на социално-икономическата 
устойчивост в държавите партньори. Тя 
следва да запази специален акцент 
върху изкореняването на бедността, 
включително образователната 
бедност, насърчаването на 
приобщаващо и справедливо 
качествено образование и обучение, 
устойчивия и приобщаващ растеж, 
широк достъп до култура, създаването 
на достойни работни места, 
икономическите възможности, 
преносимите умения и 
предприемачеството, включително 
социалното предприемачество, 
социално-икономическите сектори, 
микро-, малките и средните 
предприятия, както и преодоляването на 
конкретните социално-икономически 
първопричини за незаконната миграция 
и разселването на населението, в 
съответствие с приложимите 
индикативни документи за 
програмиране. Следва да се обърне 
специално внимание на държавите, за 
които е установено, че са засегнати от 
нестабилност или конфликти, най-слабо 
развитите държави и тежко задлъжнели 
бедни държави.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Освен това от съществено 
значение е съответствие с 
европейските основни ценности 
ЕФУР+ да се използва за подобряване 
на достъпа до образование за всички 
деца от зоните, нуждаещи се от 
спешна хуманитарна помощ, както и 
за подкрепа за създаването на 
образователни коридори, за да се 
гарантира, че се зачита правото на 
образование на децата, поставени в 
положение на принудително 
разселване и миграция.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34б) Международното измерение на 
програма „Еразъм+“ следва да се 
насърчава с цел повишаване на 
възможностите за мобилност и 
сътрудничество за отделните лица и 
за организациите от по-слабо 
развитите държави в света, като се 
оказва подкрепа за изграждане на 
капацитет в трети държави, както 
и за развитие на уменията и обмен 
между хората, чрез предлагане на 
голям брой възможности за 
сътрудничество и мобилност с 
развити и развиващи се държави.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на световно равнище — да се б) на световно равнище – да се 
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укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се подпомагат 
организациите на гражданското 
общество, да се укрепват стабилността и 
мира и да се преодоляват други 
глобални предизвикателства, 
включително миграцията и 
мобилността;

укрепват и подкрепят демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
правата на човека, да се търсят 
начини за подобряване на качеството 
на образованието и осигуряването на 
достъп на всички до него, да се 
подпомагат организациите на 
гражданското общество, да се укрепват 
стабилността и мира и да се 
преодоляват други глобални 
предизвикателства, включително 
миграцията и мобилността;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се насърчават качественото 
и приобщаващо образование и 
международните културни 
отношения като ключови фактори за 
постигане на целите за развитие и за 
международно сътрудничество чрез 
намаляване на неравенството и 
бедността, даване на право на хората 
да живеят по-здравословен и 
устойчив живот и насърчаване на 
толерантността и знанията с цел 
изграждане на по-мирни общества;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите и отделните 
лица и за установяването на връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;

б) допринасяне за засилване на 
устойчивостта на държавите, 
обществата, общностите, 
гражданското общество и отделните 
лица и за установяването на връзка 
между хуманитарната помощ и 
действията за развитие;
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. С цел насърчаване на 
международното измерение на 
образованието и културата 
индикативна сума в размер най-малко 
на 15% от финансовия пакет, посочен 
в параграф 1, се разпределя за 
действия във връзка със 
сътрудничеството и политическия 
диалог с трети държави в областите 
на културата, образованието, 
младежта и спорта.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, да се подпомагат притежателите 
на права при отстояването на правата 
им, като при това се обръща особено 
внимание на по-бедните и по-
уязвимите групи, както и за да се 
подпомогнат държавите партньори при 
изпълнението на техните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека. Настоящият регламент 
насърчава равенството между половете 
и овластяването на жените.

2. Прилага се основан на правата 
подход, обхващащ всички права на 
човека, независимо дали граждански и 
политически или икономически, 
социални и културни, за да се осигури 
зачитане на принципите на правата на 
човека, да се подпомагат притежателите 
на права при отстояването на правата 
им, като при това се обръща особено 
внимание на по-бедните, по-уязвимите 
и по-изолираните групи, в т.ч. 
малцинствата, както и за да се 
подпомогнат държавите партньори при 
изпълнението на техните международни 
задължения по отношение на правата на 
човека. По-специално Съюзът 
подкрепя образованието и спорта 
като средства за насърчаване на 
развитието, оказване на принос за 
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изкореняването на бедността, както 
и за насърчаване на изграждането на 
мира, социалното приобщаване и 
активното гражданско участие, и 
осигурява достъп до културата. 
Настоящият регламент насърчава 
равенството между половете и 
овластяването на жените, младежта и 
децата.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се повиши максимално 
въздействието на регламента върху 
населението, по-специално върху най-
уязвимите групи, Съюзът следва да 
подкрепя не само 
институционалното 
сътрудничество, но и местите 
граждански инициативи, 
контактите между хората и 
организациите на гражданското 
общество.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът подкрепя, когато това е 
целесъобразно, осъществяването на 
двустранно, регионално и многостранно 
сътрудничество и диалог, споразумения 
за партньорство и тристранно 
сътрудничество.

Съюзът подкрепя, когато това е 
целесъобразно, осъществяването на 
двустранно, регионално и многостранно 
сътрудничество и диалог, споразумения 
за партньорство и тристранно 
сътрудничество, включително чрез 
структуриран диалог между 
институциите и гражданското 
общество и дейности за партньорско 
обучение между гражданското 
общество от различни държави и 
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региони.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничеството между Съюза и 
държавите членки, от една страна, и 
държавите партньори, от друга страна, 
насърчава и се основава на принципите 
за ефективност на развитието, когато е 
приложимо, а именно: ангажираност на 
държавите партньори с приоритетите за 
развитие, акцент върху резултатите, 
приобщаващи партньорства за развитие, 
прозрачност и взаимна отчетност. 
Съюзът насърчава ефективното и 
ефикасното мобилизиране и използване 
на ресурсите.

Сътрудничеството между Съюза и 
държавите членки, от една страна, и 
държавите партньори, от друга страна, 
насърчава и се основава на принципите 
за ефективност на развитието, когато е 
приложимо, а именно: ангажираност на 
държавите партньори с приоритетите за 
развитие, акцент върху резултатите, 
приобщаващи партньорства за развитие, 
прозрачност, взаимна отчетност и 
зачитане. Съюзът насърчава 
ефективното и ефикасното 
мобилизиране и използване на 
ресурсите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Програмите и действията 
съгласно настоящия регламент 
включват темите за изменението на 
климата, опазването на околната среда и 
равенството между половете и 
установяват взаимовръзки между целите 
за устойчиво развитие, за да насърчават 
интегрирани действия, които могат да 
създадат съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
последователен начин. Тези програми и 
действия се основават на анализ на 
рисковете и уязвимостите, включват 
подход на устойчивост и отчитат 
контекста на конфликти. Те се 

6. Програмите и действията 
съгласно настоящия регламент 
включват темите за изменението на 
климата, опазването на околната среда, 
образованието и културата, 
равенството между половете и 
установяват взаимовръзки между целите 
за устойчиво развитие, за да насърчават 
интегрирани действия, които могат да 
създадат съпътстващи ползи и да 
постигнат множество цели по 
последователен начин. Тези програми и 
действия се основават на анализ на 
рисковете и уязвимостите, 
включително на разбирането на 
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ръководят от принципа никой да не бъде 
изоставен.

различните форми на дискриминация 
и многостранната дискриминация, 
както и въздействието им върху 
конкретни групи, в т.ч. жените и 
младежите, включват подход на 
устойчива превенция и отчитат 
контекста на конфликти. Те се 
ръководят от принципа никой да не бъде 
изоставен.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. С партньорите се преследва по-
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията и неговата 
ефективност се оценява редовно.

7. С партньорите се преследва по-
координиран, цялостен и структуриран 
подход към миграцията, без да се 
засягат останалите цели на 
външното действие на ЕС, и неговата 
ефективност се оценява редовно.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се допринесе за 
устойчивото развитие, което изисква 
изграждането на стабилни, мирни и 
приобщаващи общества, помощта на 
Съюза съгласно настоящия регламент 
може да се използва в контекста на по-
широкообхватна реформа в сектора за 
сигурност или за изграждане на 
капацитет на военните участници в 
държавите партньори при извънредните 
обстоятелства, посочени в параграф 4, с 
цел осигуряване на действия за развитие 
и гарантиране на сигурност за 
действията за развитие.

2. С цел да се допринесе за 
устойчивото развитие, което изисква 
изграждането на стабилни, разбиращи 
културата, мирни и приобщаващи 
общества, помощта на Съюза съгласно 
настоящия регламент може да се 
използва в контекста на по-
широкообхватна реформа в сектора за 
сигурност или за изграждане на 
капацитет на военните участници в 
държавите партньори при извънредните 
обстоятелства, посочени в параграф 4, с 
цел осигуряване на действия за развитие 
и гарантиране на сигурност за 
действията за развитие.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият регламент 
допринася за действията, провеждани 
съгласно Регламент (ЕС) № .../... 
(Еразъм). Въз основа настоящия 
регламент се изготвя единен документ 
за програмиране, който се отнася за 
седемгодишен период и в който се 
вземат предвид средствата, предвидени 
в Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III). 
Регламент (EС) № …/…(Еразъм) се 
прилага за използването на тези 
средства.

7. Настоящият регламент дава 
финансов принос за действията, 
провеждани съгласно Регламент (ЕС) 
№ .../... (Еразъм) и Регламент (ЕС) № 
.../... . („Творческа Европа“). Въз основа 
на тези регламенти се изготвя единен 
документ за програмиране, който се 
отнася за седемгодишен период и в 
който се вземат предвид средствата, 
предвидени в Регламент (ЕС) №.../... 
(ИПП III). Регламент (ЕС) № .../... 
(Еразъм) и Регламент (ЕС) № .../... 
(„Творческа Европа“) се прилага за 
използването на тези средства, като се 
гарантира съответствие с 
настоящия регламент и с Регламент 
(ЕС) № .../... (ИПП III).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нейните потребности, като се 
използват показатели като население 
и ниво на развитие;

a) нейните потребности, 
установени въз основа на конкретни 
критерии и задълбочен анализ, като се 
вземат предвид населението, 
бедността, неравенството, 
човешкото развитие, 
икономическата и екологичната 
уязвимост, правата на човека, 
демокрацията и гражданското 
пространство, равенството между 
половете, както и устойчивостта на 
държавата и обществото;

Изменение 35
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) безвъзмездни средства за 
Службата на върховния комисар на 
ООН за правата на човека; както и за 
организацията Global Campus, 
Европейския междууниверситетски 
център за правата на човека и 
демократизацията, който предоставя 
европейска магистърска степен по права 
на човека и демократизация, и 
свързаната с него мрежа на 
университетите, които предоставят 
дипломи за следдипломна 
квалификация в областта на правата на 
човека, включително стипендии за 
студенти и защитници на правата на 
човека от трети държави.

в) безвъзмездни средства за 
Службата на върховния комисар на 
ООН за правата на човека; както и за 
организацията Global Campus, 
Европейския междууниверситетски 
център за правата на човека и 
демократизацията, който предоставя 
европейска магистърска степен по права 
на човека и демократизация, и 
свързаната с него мрежа на 
университетите, които предоставят 
дипломи за следдипломна 
квалификация в областта на правата на 
човека, включително възможности за 
мобилност и стипендии за студенти, 
научни изследователи, преподаватели 
и защитници на правата на човека от 
трети държави.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Напредъкът по отношение на 
очакваните резултати следва да се следи 
въз основа на ясни, прозрачни и, когато 
е уместно, измерими показатели. 
Използват се ограничен брой 
показатели, за да се улесни 
своевременното докладване.

Напредъкът по отношение на 
очакваните резултати следва да се следи 
въз основа на ясни, прозрачни и, когато 
е уместно, измерими показатели. В 
съответствие с целите за устойчиво 
развитие, като минимално изискване 
показателите се групират по пол и 
възраст. Използват се ограничен брой 
показатели, за да се улесни 
своевременното докладване.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Укрепване на ролята на 
образованието за разпространението 
на ценностите на свободата, 
толерантността и 
недискриминацията и насърчаване на 
ролята на културата за подобряване 
на взаимното разбирателство в 
рамките на обществата, насърчаване 
на изграждането на мира и борба с 
радикализацията;

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете 
и правата на лицата, които принадлежат 
към малцинства;

в) Насърчаване на борбата срещу 
дискриминацията във всичките ѝ 
форми, и принципа на равенство, по-
специално равенството между половете, 
в съответствие с Конвенцията на 
ООН за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на 
жените и Факултативния протокол 
към нея, правата на лицата, които 
принадлежат към малцинства, съгласно 
посоченото в Декларацията на ООН 
за правата на лицата, принадлежащи 
към национални или етнически, 
религиозни и езикови малцинства, 
правата на коренното население 
съгласно посоченото в Декларацията 
на ООН за правата на коренното 
население и правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица (ЛГБТИ), 
включително мерки за 
декриминализиране на 
хомосексуалността, за борба с 
насилието и преследването по 
хомофобски и трансфобски подбуди, и 
насърчаване на свободата на 
събранията, свободата на сдружаване 
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и свободата на изразяване на мнение 
за ЛГБТИ лицата;

Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 - буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Насърчаване на културата, 
културното наследство и 
творческите и художествените 
изяви, както и сътрудничество и 
партньорства между културни и 
творчески институции и сектори, 
засилване на икономическото, 
социалното и външното измерение на 
сътрудничеството на европейско 
равнище, засилване на 
конкурентоспособността на 
секторите на културата и 
творчеството; 

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част А – точка 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) Насърчаване и подкрепа за 
признаването на дипломите и 
периодите на учене в чужбина за 
граждани на трети държави от 
страна на институциите в 
държавите членки, предоставящи 
образование и обучение;

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 - буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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да) Насърчаване и подкрепа за 
мобилността на специалисти в 
областта на културата и 
творчеството, художници, научни 
изследователи, преподаватели, 
доброволци, студенти, както и 
служители на културни, 
образователни и спортни 
институции;

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 - буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) Подкрепа за ангажирането и 
активното участие на младите хора 
и за партньорствата между 
младежки организации;

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Изкореняването на бедността във 
всички нейни измерения, борбата с 
дискриминацията и неравенствата и 
стремежът никой да не бъде изоставен;

a) Изкореняването на бедността във 
всички нейни измерения, включително 
на образователната бедност, борбата 
с дискриминацията и неравенствата и 
стремежът никой да не бъде изоставен;

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Повишаване на усилията за 
приемането на политики и подходящи 
инвестиции за насърчаване на правата 
на младите хора, за улесняване на 

б) Повишаване на усилията за 
приемането на политики и подходящи 
инвестиции за насърчаване на правата 
на децата, жените и младите хора, 
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тяхното участие в социалния, 
гражданския и икономическия живот и 
за гарантиране на цялостния им принос 
към приобщаващия растеж и 
устойчивото развитие;

включително правото им на достъп 
до култура и образование, за 
улесняване на тяхното участие в 
социалния, гражданския и 
икономическия живот и за гарантиране 
на цялостния им принос към 
приобщаващия растеж и устойчивото 
развитие;

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) Насърчаване на приобщаващо и 
висококачествено формално и 
неформално образование в условията на 
равнопоставеност за всички, на всички 
равнища и включващо техническо и 
професионално обучение, включително 
в извънредни и кризисни ситуации, и 
чрез използване на цифрови технологии 
за подобряване на преподаването и 
ученето;

м) Осигуряване на приобщаващо и 
висококачествено формално и 
неформално образование и насърчаване 
на възможностите за учене през 
целия живот в условията на 
равнопоставеност за всички, на всички 
равнища и включващо техническо и 
професионално обучение, включително 
в извънредни и кризисни ситуации, и 
чрез използване на цифрови технологии 
за подобряване на преподаването и 
ученето, в т.ч. чрез използването на 
езикови технологии и на онлайн и 
смесени учебни методики;

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) Подкрепа на образователни 
коридори, за да се гарантира 
възможността студентите от 
държави, засегнати от военен 
конфликт, да дойдат в университети 
в Съюза;

Изменение 47
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Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Подкрепа на действията за 
изграждане на капацитет, мобилност 
с учебна цел към, от или между 
държавите партньори, както и на 
сътрудничеството и диалога относно 
политиката с институциите, 
организациите, местните изпълнителни 
органи и институции от тези държави;

н) Подкрепа на действията за 
мобилност с учебна цел към, 
изграждане на капацитет и културно 
сътрудничество от или между Съюза и 
трети държави, както и на 
сътрудничеството и диалога относно 
политиката с институциите, 
организациите, местните изпълнителни 
органи и институции от тези държави;

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

oa) Подкрепа за действия за 
насърчаване на сътрудничеството в 
областта на спорта, за да се 
допринесе за овластяването на 
жените и младите хора и на 
отделните лица и общностите, 
както и за целите на Програмата до 
2030 г., свързани със здравето, 
образованието и социалното 
приобщаване;

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) Насърчаване на междукултурния 
диалог и културното многообразие във 
всичките му форми, запазване и 
насърчаване на културното наследство и 
отключване на потенциала на 
творческите сектори за устойчиво 
социално и икономическо развитие;

р) Насърчаване на междукултурния 
диалог и културното многообразие във 
всичките му форми, запазване и 
насърчаване на културното наследство и 
отключване на потенциала на 
културните и творческите сектори за 
устойчиво социално и икономическо 
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развитие;

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 4 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Насърчаване на образованието 
за устойчиво развитие с цел 
овластяване на хората с оглед 
трансформиране на обществото и 
изграждане на устойчиво бъдеще;

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 5 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Насърчаване на вътрешното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, изграждане 
на по-здрави връзки между селските и 
градските райони, както и улесняване на 
развитието на туристическия сектор 
като лост за устойчиво развитие;

ж) Насърчаване на вътрешното 
икономическо, социално и 
териториално сближаване, изграждане 
на по-здрави връзки между селските и 
градските райони, както и улесняване на 
развитието на творческите сектори и 
сектора на културния туризъм като 
лост за устойчиво развитие;

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 5 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) Насърчаване на 
сътрудничеството в областта на науката, 
технологиите и научните изследвания, 
свободно достъпните данни и 
иновациите;

o) Насърчаване на 
сътрудничеството в областта на науката, 
технологиите и научните изследвания, 
свободно достъпните данни и 
иновациите, включително развитието 
на дипломацията в областта на 
науката;
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Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 5 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) Насърчаване на междукултурния 
диалог и културното многообразие във 
всичките му форми, както и запазване 
и насърчаване на културното 
наследство;

п) Насърчаване на междукултурния 
диалог и културното многообразие във 
всичките му форми, запазване и 
насърчаване на културното наследство, 
както и на съвременното изкуство и 
културното изразяване;

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 6 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Подкрепа за предотвратяване 
на конфликти посредством 
образование за мир и насърчаване на 
международното сътрудничество в 
областта на културата, науката и 
научните изследвания;

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение II - част А - точка 7 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Сътрудничество с местните 
органи и подкрепа за тяхната роля 
като създатели на политиката и 
вземащи решения, за да се насърчи 
местното развитие и подобреното 
управление;

д) По-ефективно сътрудничество 
с гражданите в трети държави, 
включително чрез пълноценно 
използване на икономическата, 
културната, спортната и 
публичната дипломация;

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 7 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) По-ефективно сътрудничество с 
гражданите в трети държави, 
включително чрез пълноценно 
използване на икономическата, 
културната и публичната дипломация;

е) По-ефективно сътрудничество с 
гражданите в трети държави, 
включително чрез пълноценно 
използване на икономическата, 
културната, спортната и публичната 
дипломация и отношенията в 
областта на културата;

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Насърчаване на засилено 
партньорство с обществата между 
Съюза и държавите партньори, 
включително чрез контакти между 
хората;

в) Насърчаване на засилено 
партньорство с обществата между 
Съюза и държавите партньори, 
включително чрез контакт между 
хората, по-специално по отношение на 
културата, образованието, 
професионалните и спортните 
дейности;

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Насърчаване на съвместните 
усилия в световен мащаб за 
приобщаващо и справедливо качествено 
образование и обучение на всички 
равнища, включително при извънредни 
и кризисни ситуации;

a) Насърчаване на съвместните 
усилия в световен мащаб за борба с 
образователната бедност и за 
насърчаване на приобщаващо и 
справедливо качествено образование и 
обучение на всички равнища и за 
всички възрасти, по-специално 
момичета и момчета, и насърчаване 
на възможностите за учене през 
целия живот за всички, включително 
при извънредни и кризисни ситуации, 
чрез увеличаване на квотите, 
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предвидени в програмата, за достъп 
до образование и образователни 
услуги;

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) Подкрепа за действия за 
насърчаване на сътрудничеството в 
областта на спорта, за да се 
допринесе за овластяването на 
жените и младите хора и на 
отделните лица и общностите, 
както и за целите на Програмата до 
2030 г., свързани със здравето, 
образованието и социалното 
приобщаване;

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Повишаване на знанията, 
уменията и ценностите чрез 
партньорства и съюзи за активно 
гражданство и продуктивни, 
приобщаващи и устойчиви общества;

б) Повишаване на знанията, 
научните изследвания и иновациите, 
уменията и ценностите чрез 
партньорства и съюзи за активно 
гражданство и образовани, 
демократични, приобщаващи и 
устойчиви общества;

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Спорт
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a) Подкрепа за сътрудничество и 
партньорства между спортни 
организации;

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Насърчаване на инициативите за 
културно многообразие и 
междукултурен диалог за мирни 
междуобщностни отношения;

a) Насърчаване на инициативите за 
културно многообразие, междукултурен 
и междурелигиозен диалог за мирни 
междуобщностни отношения;

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение IІІ – точка 4 – част А – точка 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Подкрепа за културата като 
двигател за устойчиво социално и 
икономическо развитие, както и 
засилване на сътрудничеството в 
областта на културното наследство.

б) Подкрепа за културата и 
творческото и художествено 
изразяване на нейната присъща 
стойност, както и като двигател за 
устойчиво социално, личностно и 
икономическо развитие, и засилване на 
сътрудничеството в областта на 
културното наследство и на 
съвременните изкуства и други 
културни изяви;

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Подкрепа за културното 
сътрудничество с ЕС, включително 
посредством обмен, партньорства и 
други инициативи с участието на 
местни партньори и гражданското 
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общество, съвместно с европейските 
деятели, сектори и институции в 
областта на културата.

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Подкрепа за признаването на 
професионалните постижения на 
авторите, художниците, културните 
деятели и творците с цел създаване 
на междукултурен диалог, иновации в 
областта на културата и 
изкуството, социално приобщаване, 
както и извършване на дейности на 
международно равнище;

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) Засилване на 
сътрудничеството във връзка със 
съхранението, опазването и 
подобряването на културното 
наследство;

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение ІII – точка 4 – част А – точка 6 – буква б г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) Увеличаване на 
транснационалното и 
международното разпространение, 
онлайн и офлайн разпространението 
и киноразпространението на 
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европейските аудио-визуални 
произведения в новата цифрова среда;

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение IV – раздел 3 – параграф 2– буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на 
широкоразпространеното разбиране за 
Съюза, на видимостта за него и на 
ролята му на световната сцена 
посредством стратегическа 
комуникация, публична дипломация, 
контакти между хората, културна 
дипломация, сътрудничество в областта 
на образователните и академичните 
въпроси и дейности по осведомяване за 
отстояване на ценностите и интересите 
на Съюза.

г) насърчаване на 
широкоразпространеното разбиране за 
Съюза, на видимостта за него и на 
ролята му на световната сцена 
посредством стратегическа 
комуникация, публична дипломация, 
контакти между хората, култура в 
международните отношения, 
сътрудничество в областта на 
образователните и академичните 
въпроси, популяризиране на 
европейското културно наследство и 
дейности по осведомяване за отстояване 
на ценностите и интересите на Съюза.
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