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КРАТКА ОБОСНОВКА

„Еразъм +“ е една от най-успешните програми на ЕС и силна европейска марка. Тя изигра 
изключително важна икономическа и социална роля за насърчаването на европейската 
идентичност, ценностите и гражданството, интеграцията, приобщаващия и устойчив 
растеж, качествената заетост и социалното сближаване, като даде положителен принос 
за подобряването на европейските системи за образование и обучение, както и за ученето 
през целия живот. Програмата предостави на европейците възможност да придобият 
хоризонтални и прехвърляеми набори от лични и професионални умения и компетенции, 
необходими за справяне със социални, икономически и обществени предизвикателства, 
и възможност за пълноценен живот.

Наименованието на програмата е от решаващо значение и за да се гарантира, че тя 
символизира истинското естество на „Еразъм +“, докладчикът предлага етикетът „+“ да 
бъде запазен. „Еразъм +“ излиза извън рамките на висшето образование и се 
съсредоточава върху всички сектори и етапи на образованието, като ученето през целия 
живот или образованието за възрастни, и всички тези различни инициативи и действия 
трябва да бъдат поставени под големия чадър на „Еразъм +“.

Поради значението и въздействието на програма „Еразъм +“ докладчикът изцяло
подкрепя призива на Европейския парламент, отправен в неговата резолюция от 14 
март 2018 г. относно следващата многогодишна финансова рамка, да се утрои бюджетът 
на програмата. Новата програма „Еразъм +“ ще трябва да обхване допълнителни цели на 
политиката, подчертани в Гьотеборг, за изпълнението на европейския стълб на 
социалните права, както и приоритетите, заложени в бъдещата младежка стратегия на 
ЕС, и да постигне резултати по отношение на подхода за учене през целия живот. Този 
увеличен бюджет ще покаже конкретен европейски ангажимент към тези приоритети.

„Еразъм +“ е ключов инструмент за подобряване на качеството на 
професионалното образование и обучение (ПОО) в целия ЕС, като се предоставя опит 
в мобилността в областта на ПОО, който играе жизненоважна икономическа и социална 
роля в Европа. Включването на ПОО в програмата „Еразъм +“ доближава програмата до 
по-широк кръг граждани, което води до равни възможности и социално приобщаване за 
всички граждани, включително за тези с по-малко възможности. Програмата изисква 
подходящ бюджет за засилване на приобщаването и качеството на ПОО. Следва също 
така да се осигури специфична структурна подкрепа, както и гъвкавост и адаптирани 
схеми за финансиране за участниците в програмата. В Европа ПОО все още се нуждае от 
подобряване на имиджа, както и от повишаване на качеството, а студентският обмен или 
инициативите на персонала в областта на ПОО могат да помогнат на институциите за 
ПОО и на самите ПОО да станат по-привлекателни и престижни.

Програмата е от ключово значение и за гарантиране на това, че ученето през целия 
живот и непрекъснатото разработване на ключови компетенции на ЕС са 
неразделна част от живота на всички европейци. Комисията и държавите членки 
следва силно да популяризират значението на проектите, насочени към няколко сектора 
на образованието и обучението, които имат подход за учене през целия живот и 
насърчават гъвкави модели на обучение. Поради това докладчикът счита, че ученето през 
целия живот трябва да бъде междусекторна цел на „Еразъм +“. На програмата следва да 
бъде предоставен подходящ бюджет за насърчаване на междусекторното 
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сътрудничество и да се даде възможност на различни сектори на образованието и 
обучението, на младежта и на спорта да изградят общи проекти по хоризонтални 
въпроси.

Образованието за възрастни решава много от най-неотложните предизвикателства, 
пред които е изправена Европа, като например приобщаването на мигрантите и 
бежанците, предефинирането на уменията в резултат на автоматизацията и 
цифровизацията, както и приобщаването на социално изолирани лица. За да отрази 
европейския ангажимент в областта на обучението за възрастни и подкрепата за 
възрастните с ниска квалификация, докладчикът счита, че програмата „Еразъм +“ следва 
да отдели достатъчно финансиране за тази цел.

За изпълнението на европейския стълб на социалните права новата програма „Еразъм +“ 
трябва да има ясна насоченост към приобщаването и трябва да подобри достигането 
до хората с по-малко възможности, включително принадлежащите към групи в 
неравностойно социално положение, като например ромите, безработните млади хора, 
хората с физически или умствени увреждания, жителите на отдалечени райони, 
мигрантите и бежанците. Докладчикът счита, че са необходими специални схеми за 
финансиране, като предварително финансиране, както и засилени структури за подкрепа 
на местно и национално равнище. Това включва културно, социално и езиково 
подпомагане и превод на жестомимичен език преди, по време на и след опита им в 
мобилността, като по този начин се помага на хората с по-малко възможности за 
безпрепятствен и недискриминационен достъп до всички дейности в рамките на 
програма „Еразъм +“. В допълнение докладчикът счита, че Европейският социален фонд 
+ е основен фонд за подпомагане на хора с по-малко възможности на равнището на 
държавите членки и чрез споделяне на общи цели, както и чрез осигуряване на 
подходящо управление и координация, той следва да действа като допълнение към 
програмите за мобилност по „Еразъм +“.

Докладчикът счита, че равнищата на финансова подкрепа, като например 
безвъзмездни средства, еднократни суми за пътни или административни разноски, 
фиксирани ставки и единични разходи, следва редовно да се преразглеждат и да се 
коригират спрямо разходите за живот и дневните разходи в приемащата държава или 
регион, както и пътните разноски.

Освен това докладчикът счита, че принципът на равно заплащане за еднакъв труд
следва да се спазва надлежно, и призовава разходите за персонал за организациите, 
участващи в едни и същи проекти с интелектуални резултати, да се основават на единно 
възнаграждение.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за изграждане на по-стабилни 
партньорства за високи постижения, като например „центрове за високи постижения 
в областта на професионалното образование“ или „европейски университети“, но 
изисква тези партньорства да имат всеобхватно географско покритие в цяла Европа, за 
да се избегне непропорционалната подкрепа за някои държави членки, и счита, че от 
централизирания бюджет на „Еразъм +“ следва да бъде блокирана една ясно ограничена 
финансова подкрепа.
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За да бъде напълно в съответствие с целта на програмата „Еразъм +“ за осигуряване на 
качествено обучение, докладчикът счита, че инициативата Discover EU трябва да 
съдържа силен учебен компонент, ако трябва да бъде част от програмата.

Докладчикът счита, че значителният бюджет на „Еразъм +“ следва да се изразходва по 
начин, който да гарантира максимално положително въздействие върху европейските 
граждани. Докладчикът настоява за това програмата да гарантира качествен опит в 
мобилността въз основа на принципите, залегнали в Европейската харта за качество 
на мобилността1. Трябва да бъдат гарантирани качествени практически разпоредби, 
като например за информация, подготовка, подкрепа и признаване на опита и 
квалификациите, както и ясни планове за обучение и резултати от обучението.

Освен това докладчикът би искал да подчертае, че с подкрепата на Европейската комисия 
и на държавите членки програмата следва да гарантира, че компетенциите, развити чрез 
опит в мобилността във всяка една среда, са надлежно документирани, валидирани и 
признати, както и че разпределението на бюджета и конкретните безвъзмездни средства 
са свързани с процедурите за оценка на качеството. Докладчикът настоява пред 
държавите членки да гарантират пълното прилагане на Препоръката на Съвета относно 
европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, Препоръката на Съвета 
относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене и европейските 
инструменти, които допринасят за признаването на ученето в чужбина и осигуряват 
качествено обучение.

В заключение докладчикът счита, че новата програма „Еразъм +“ води до 
многобройни ценни промени и че въз основа на качествено изпълнение тя ще има 
силно положително въздействие върху бъдещето на Европа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на „Еразъм“: програма на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта и за 

за създаване на „Еразъм+“: програма на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта и за 

                                               
1 Препоръка 2006/961/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
транснационалната мобилност в рамките на Общността с цел образование и обучение: Европейска харта 
за качество на мобилността [ОВ L 394, 30.12.2006 г.].
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отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913 отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В условията на бързи и дълбоки 
промени, предизвикани от 
технологичната революция и 
глобализацията, инвестирането в 
мобилност с учебна цел, сътрудничество 
и развитието на иновационни политики 
в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта е от 
основно значение за изграждането на 
приобщаващи, единни и устойчиви 
общества и поддържането на 
конкурентоспособността на Съюза, като 
същевременно се допринася за 
укрепване на европейската идентичност 
и за постигане на по-демократичен 
Съюз.

(1) В условията на бързи и дълбоки 
промени инвестирането в мобилност с 
учебна цел, образование за демокрация 
и солидарност, сътрудничество и 
развитието на иновационни политики в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта е от основно 
значение за изграждането на 
приобщаващи, демократични, единни 
и устойчиви общества и поддържането 
на конкурентоспособността на Съюза и 
солидарността в него, като 
същевременно се допринася за 
укрепване на европейската идентичност 
и за постигане на по-демократичен 
Съюз.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Мобилността не следва да бъде 
неизбежно мотивирана от липсата 
на перспективи у дома, а избор, 
отворен за възможно най-много хора, 
независимо от социалното 
положение, културната среда или 
наличните средства.

Изменение 4

Предложение за регламент



AD\1171035BG.docx 7/69 PE628.472v02-00

BG

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Европейският стълб на 
социалните права, тържествено обявен и 
подписан на 17 ноември 2017 г. от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, определя като свой първи 
принцип, че всички имат право на 
качествено и приобщаващо 
образование, обучение и учене през 
целия живот, за да поддържат и 
придобиват умения, които ще им 
позволят да участват пълноценно в 
обществото и успешно да осъществява 
интегрирането на пазара на труда.
Неговият трети ключов принцип 
гласи, че независимо от пол, расов или 
етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, всеки има 
право на равно третиране и равни 
възможности по отношение на 
заетостта, социалната закрила, 
образованието, както и достъпа до 
стоки и услуги, които са на 
разположение на обществеността. 
Неговият седемнадесети принцип 
гласи, че хората с увреждания имат 
право на подпомагане на доходите, 
което да осигурява достоен живот, 
услуги, които да им дават 
възможност да участват на пазара 
на труда и в обществото, и работна 
среда, приспособена към техните 
нужди. Следва да се насърчават 
равните възможности и да се 
осигурява достатъчно финансиране 
от Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В междинния доклад за оценка 
на програмата „Еразъм +“ (2014—
2020 г.) се потвърждава, че създаването 
на единна програма за образованието, 
обучението, младежта и спорта е довело 
до значително опростяване, 
рационализиране и полезно 
взаимодействие при управлението на 
програмата, като същевременно са 
необходими допълнителни подобрения 
за по-нататъшно консолидиране на 
постигнатото подобрение на 
ефективността от програмата в периода 
2014—2020 г. В консултациите относно 
междинната оценка и бъдещето на 
програмата държавите членки и 
заинтересованите лица отправят силен
призив за приемственост по отношение 
на обхвата на програмата, основната ѝ 

(6) В междинния доклад за оценка 
на програмата „Еразъм +“ (2014 –
2020 г.) се потвърждава, че създаването 
на единна програма за образованието, 
обучението, младежта и спорта е довело 
до значително опростяване, 
рационализиране и полезно 
взаимодействие при управлението на 
програмата, като същевременно са 
необходими допълнителни подобрения, 
за да се постигнат целите на 
програмата, да се подобри 
качеството на назначенията за 
мобилност и да се предложат 
качествени възможности за 
мобилност на всички, като по този 
начин се осъществи по-нататъшно 
консолидиране на постигнатото 
подобрение на ефективността от 
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структура и механизмите за изпълнение, 
като същевременно призовават за 
редица подобрения, като да се направи 
програмата по-приобщаваща. Те също 
така изразяват своята пълна подкрепа за 
запазване на интегрираната структура 
на програмата, основана на парадигмата 
за учене през целия живот. 
Европейският парламент, в своята 
Резолюция от 2 февруари 2017 г. 
относно изпълнението на програма 
„Еразъм +“, приветства интегрираната 
структура на програмата и призовава 
Комисията да използва изцяло 
измерението на програмата, засягащо 
ученето през целия живот, чрез 
стимулиране и насърчаване на 
междусекторното сътрудничество в 
рамките на бъдещата програма. 
Държавите членки и заинтересованите 
лица също така подчертават 
необходимостта да се запази силното 
международно измерение на програмата 
и да се разшири към други сектори на 
образованието и обучението.

програмата в периода 2014 – 2020 г. В 
консултациите относно междинната 
оценка и бъдещето на програмата 
държавите членки и заинтересованите 
лица отправят призив за приемственост 
по отношение на обхвата на програмата, 
основната ѝ структура и механизмите за 
изпълнение, като същевременно 
призовават за редица подобрения, 
например да се направи програмата по-
приобщаваща и по-лесна за управление 
също и за по-малките бенефициери и 
проектите с по-малък мащаб. Те също 
така изразяват своята подкрепа за 
запазване на интегрираната структура 
на програмата, основана на парадигмата 
за учене през целия живот. 
Европейският парламент, в своята 
Резолюция от 2 февруари 2017 г. 
относно изпълнението на програма 
„Еразъм +“, приветства интегрираната 
структура на програмата и призовава 
Комисията да използва изцяло 
измерението на програмата, засягащо 
ученето през целия живот, чрез 
стимулиране и насърчаване на 
междусекторното сътрудничество в 
рамките на бъдещата програма. 
Държавите членки и заинтересованите 
лица също така подчертават 
необходимостта да се запази силното 
международно измерение на програмата 
и да се разшири към други сектори на 
образованието и обучението.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Откритата обществена 
консултация относно средствата на 
Съюза в областта на ценностите и 
мобилността потвърждава тези важни 
констатации и подчертава 
необходимостта да са направи бъдещата 

(7) Откритата обществена 
консултация относно средствата на 
Съюза в областта на ценностите и 
мобилността потвърждава тези важни 
констатации и подчертава 
необходимостта да са направи бъдещата 
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програма по-приобщаваща и да се 
продължава пренасочването на 
приоритетите към модернизация на 
системите за образование и обучение, 
както и засилване на приоритетите за 
насърчаване на европейската 
идентичност, активното гражданство и 
участието в демократичния живот.

програма по-приобщаваща и да се 
продължава пренасочването на 
приоритетите към модернизация на 
системите за образование и обучение, 
както и засилване на приоритетите за 
насърчаване на европейската 
идентичност, активното гражданство, 
подобряване на усещането на 
гражданите за принадлежност към 
Европейския съюз и участието в 
демократичния живот.

Изменение 8

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 МФР: изготвяне 
на позицията на Парламента 
относно МФР след 2020 г. 
Европейският парламент призова за 
утрояване на бюджета на 
програмата. Средносрочната оценка 
потвърждава, че бюджетът на 
„Еразъм+“ системно се усвоява в 
своята цялост и че наличните 
средства не са достатъчни, за да се 
отговори на голямото търсене.
Акцентът на новата програма ще бъде 
поставен върху приобщаването и 
достигането на повече млади хора с по-
малко възможности. Това ще даде 
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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 9

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Европейската сметна палата,
относно своя специален доклад 
„Мобилност по „Еразъм +“: милиони 
участници и разностранна европейска 
добавена стойност, но са необходими 
още подобрения на измерването на 
постигнатите резултати”, 
публикуван на 6 септември 2018 г., 
отново изрази увереност в 
европейската добавена стойност на 
програмата, като се фокусира върху 
образователния и обучителния 
компонент. Въпреки това 
елементите на добавената стойност, 
които отиват отвъд законовите 
изисквания, сред които са 
стратегическият подход към 
мобилността, увеличение в 
усещането за европейска 
идентичност и многоезичие, не са 
измерват като част от оценката на 
постигнатите резултати. Поради 
това одиторите призовават 
показателите, използвани за 
измерване на постигнатите 
резултатите от програмите, да 
бъдат по-добре съгласувани с неговите 
резултати и да се осигурят 
допълнителни показатели, които 
следва да бъдат определени като 
приоритетни на етапа на оценка на 
проекта, да бъдат наблюдавани и 
отчитани.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Макар да признава 
въвеждането на няколко иновации, 
които опростиха администрацията в 
областта на мобилността, в същия 
доклад Европейската сметна палата 
препоръчва също така Комисията да 
опрости схемата допълнително, за да 
намали административните 
тежести. Одиторите призовават 
Комисията да направи заявленията и 
отчитането по-лесни за 
бенефициерите и отделните 
участници и да подобри ИТ 
инструментите и да продължи да 
компютризира процедурите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) В своето съобщение относно 
„Засилено и обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС“ от 24 октомври 
2017 г., Комисията признава, че 
увеличената мобилност на учащите 
се и на персонала в сферата на 
образованието и обучението, по-
специално по програмата Еразъм+, би 
била от изключителна полза за най-
отдалечените региони, и поема 
ангажимента допълнително да 
коригира финансовата подкрепа за 
участниците, пътуващи от и до най-
отдалечените региони, като 
поддържа специфични правила за 
финансиране за тези региони по 
Еразъм+, да проучи възможностите 
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за разширяване на регионалното 
сътрудничество по Еразъм+, за да 
стимулира допълнително 
мобилността между най-
отдалечените региони и съседни 
трети държави, и да използва 
Европейския социален фонд+ за 
допълване на Еразъм+.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В този контекст е необходимо да 
се създаде програма приемник за 
образование, обучение, младеж и спорт 
(„програмата“) на програма „Еразъм +“ 
(2014—2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета27. 
Интегрирания характер на програмата за 
периода 2014—2020 г., обхващащ 
ученето във всичките му контексти, а 
именно формално, неформално и 
самостоятелното учене, и на всички 
етапи от живота, следва да се запази, за
да насърчава гъвкавите модели за 
обучение, които позволяват на лицата да 
развият компетенциите, необходими за 
справяне с предизвикателствата на 
двадесет и първи век.

(9) В този контекст е необходимо да 
се създаде програма приемник за 
образование, обучение, младеж и спорт 
(„програмата“) на програма „Еразъм +“ 
(2014 – 2020 г.), създадена с 
Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Интегрирания характер на програмата за 
периода 2014 – 2020 г., обхващащ 
ученето във всичките му контексти, а 
именно формално, неформално и 
самостоятелното учене, и на всички 
етапи от живота, следва да се засили с 
цел да се насърчават гъвкавите модели 
за обучение, както и подходът за 
учене през целия живот, които 
позволяват на лицата да развият 
компетенциите, необходими за 
развитието им като отделни 
личности и за справяне с 
предизвикателствата на двадесет и 
първи век. Комисията и държавите 
членки следва решително да 
насърчават междусекторното 
сътрудничество с достатъчен 
бюджет за осъществяването и на 
широкомащабни проекти в областта 
на политиката, както и чрез 
осигуряване на гъвкавост на бюджета 
за националните органи и 
кандидатите за проекти за 
изграждане на общи проекти по 
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хоризонтални въпроси, които 
прилагат подхода за учене през целия 
живот и насърчават гъвкави модели 
на обучение.

__________________ __________________

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм +“: програмата на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, № 
1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 
347, 20.12.2013 г., стр. 50).

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм +“: програмата на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на 
решения № 1719/2006/ЕО, № 
1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 
347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Програмата следва да е готова да 
допринася в още по-голяма степен за 
изпълнението на целите на политиката 
на Съюза и приоритетите в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта. Съгласуваният подход за учене 
през целия живот е от основно значение 
за осъществяването на различните 
преходи, пред които хората ще бъдат 
изправени в хода на живота си. При 
изпълнението на този подход 
следващата програма следва да 
поддържа тясна връзка с цялостната 
стратегическа рамка за политическо 
сътрудничество на Съюза в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
включително политическите програми 
за училищата, висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение и ученето за възрастни, като 
същевременно укрепва и развива нови 
взаимодействия с други свързани 
програми и области на политиката на 
Съюза.

(10) Програмата следва да е готова да 
допринася в още по-голяма степен за 
изпълнението на целите на политиката 
на Съюза и приоритетите в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта. Съгласуваният подход за учене 
през целия живот е от основно значение 
за осъществяването на различните 
преходи, пред които хората ще бъдат 
изправени в хода на живота си, особено 
за хората над 50-годишна възраст, 
които не разполагат с уменията, 
необходими за бърз преход на пазара 
на труда. При изпълнението на този 
подход следващата програма следва да 
поддържа тясна връзка с цялостната 
стратегическа рамка за политическо 
сътрудничество на Съюза в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
включително политическите програми 
за училищата, висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение и ученето за възрастни, като 
същевременно укрепва и развива нови 
взаимодействия с други свързани 
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програми и области на политиката на 
Съюза.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Една от основните цели на 
Еразъм+ трябва да бъде да запази в 
рамките на програмата статуса на 
извънучилищните дейности, 
професионалното обучение и 
следването. Поради това има 
възможности за подобрение при 
насърчаването на работата на 
младежта, свързаните с изкуство и 
култура дейности, разбирането за 
демокрация, образование за възрастни 
и масов спорт.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмата е ключов елемент за 
създаването на европейско пространство 
за образование. Програмата трябва да е 
готова да допринася за приемника на 
стратегическата рамка за 
сътрудничество в областта на 
образованието и обучението и 
европейската програма за умения28 при 
наличието на общ ангажимент за 
стратегическата роля на уменията и 
компетенциите в подкрепа на растежа, 
заетостта и конкурентоспособността. 
Тя следва да подкрепя държавите 
членки при постигането на целите, 
определени в Парижката декларация 
относно популяризирането чрез 
образование на гражданските и общите 

(11) Програмата е ключов елемент за 
създаването на европейско пространство 
за образование и за развитието на 
ключовите компетенции на ЕС за 
учене през целия живот. Програмата 
трябва да е готова да допринася за 
приемника на стратегическата рамка за 
сътрудничество в областта на 
образованието и обучението и 
европейската програма за умения28 при 
наличието на общ ангажимент за 
стратегическата роля на уменията и 
компетенциите в подкрепа на растежа, 
качествената заетост и 
конкурентоспособността. Тя следва да 
подкрепя държавите членки при 
постигането на целите, определени в 
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ценности — свобода, толерантност и 
недискриминация29.

Парижката декларация относно 
популяризирането чрез образование на 
гражданските и общите ценности –
свобода, толерантност и 
недискриминация29.

__________________ __________________

28 COM(2016) 381 final. 28 COM(2016) 381 final.

29 [Препратка]. 29 [Препратка].

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Програмата следва да 
предоставя на студентите, 
учителите и възрастните учащи 
възможността да разширят своите 
хоризонти и да намалят 
предразсъдъците по отношение на 
ЛГБТИ лицата. В дейностите по 
обучение на учители следва да се 
обучават учителите как да въвеждат 
ЛГБТИ темите в положителна 
светлина в учебната програма, как да 
подкрепят ЛГБТИ учениците и 
колегите и как да защитават ЛГБТИ 
учениците в училищното 
законодателство. Освен това 
възможностите за образование за 
възрастни и за професионално 
образование и обучение следва да 
помагат на ЛГБТИ учениците, които 
отпадат от училище или от 
университета поради небезопасната 
училищна/учебна среда, на която са 
изложени.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Еразъм+ има за цел да насърчи 
повече организатори на проекти, 
които нямат опит в Съюза, да 
подават заявления за финансиране.
Поради тази причина националните 
агенции следва да въведат или да 
разширят специални механизми за 
подкрепа за такива организатори.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Изготвеното от Комисията 
ръководство за програмата следва да 
бъде допълнително подобрено в полза 
на лесното използване, простотата и 
яснотата.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Младите хора виждат 
Еразъм+ преди всичко като програма 
за студенти от университетите.
Поради това на европейско, 
национално и регионално ниво следва 
да бъде отдадено по-голямо значение 
на повишаването на популярността 
на различните области и 
подпрограмите, свързани с всяка 
област, включително училищно 
образование (Коменски), висше 
образование (Еразъм), международно 
висше образование (Еразъм Мундус), 
професионално образование и 
обучение (Леонардо да Винчи) и 
образование за възрастни (Грундвиг), 
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както и младежта (Младежта в 
действие) и спорта.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Програмата следва да взема 
предвид работния план на Съюза за 
спорта, който е рамката за 
сътрудничество на равнището на Съюза 
в областта на спорта за периода […г.]32. 
Между работния план на Съюза и 
действията, подкрепени от програмата в 
областта на спорта, следва да бъдат 
осигурени съгласуваност и взаимно 
допълване. Необходимо е 
съсредоточаване на вниманието по-
специално върху масовия спорт предвид 
важната роля на спорта за насърчаване 
на физическата дейност и 
здравословния начин на живот, 
социалното приобщаване и равенството. 
Програмата следва да допринася за 
насърчаване на общите европейски 
ценности чрез спорт, доброто 
управление и почтеността в спорта, 
както и чрез образование, обучение и 
умения в спорта и чрез спорта.

(13) Програмата следва да взема 
предвид работния план на Съюза за 
спорта, който е рамката за 
сътрудничество на равнището на Съюза 
в областта на спорта за периода […г.]32. 
Между работния план на Съюза и 
действията, подкрепени от програмата в 
областта на спорта, следва да бъдат 
осигурени съгласуваност и взаимно 
допълване. Необходимо е 
съсредоточаване на вниманието по-
специално върху масовия спорт предвид 
важната роля на спорта за насърчаване 
на физическата дейност и 
здравословния начин на живот, 
социалното приобщаване и равенството. 
Програмата следва да допринася за 
насърчаване на общите европейски 
ценности чрез спорт, доброто 
управление и почтеността в спорта, 
както и чрез образование, обучение и 
умения в спорта и чрез спорта. Във 
връзка с това съществува 
необходимост да се насърчава 
мобилността на спортните 
треньори, особено сред онези, които 
тренират женски спортни отбори и 
се нуждаят от подкрепа в борбата 
срещу сексизма и омразата към 
жените.

_________________ _________________

32 [Препратка]. 32 [Препратка].

Изменение 21

Предложение за регламент
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Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Компетентните органи следва 
да гарантират, че формулярите за 
заявление се предоставят 
своевременно и по подходящ начин.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Програмата следва да бъде по-
приобщаваща чрез подобряване на 
достигането до лицата с по-малко 
възможности, включително чрез по-
гъвкави формати на мобилност с учебна 
цел и чрез насърчаване на участието на 
малки организации, по-специално 
новопоявили се организации и малки 
обществени организации на местно 
равнище, които работят пряко с учещи 
се в неравностойно положение от 
всички възрасти. Следва да се 
насърчават виртуални формати като 
виртуално сътрудничество, смесена и 
виртуална мобилност, за да се достигнат 
повече участници, по-специално лица с 
по-малко възможности и лица, за които 
физическото преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
би представлявало пречка.

(16) Програмата следва да бъде по-
приобщаваща чрез подобряване на 
достигането до лицата с по-малко 
възможности, включително чрез по-
гъвкави формати на мобилност с учебна 
цел и чрез насърчаване на участието на 
малки организации, по-специално 
новопоявили се организации и малки 
обществени организации на местно 
равнище, които работят пряко с учещи 
се в неравностойно положение от 
всички възрасти, чрез опростени 
административни процедури и ясна 
комуникация. Без да се замества 
физическата мобилност, като 
допълнителен елемент следва да се 
насърчават виртуални формати като 
виртуално сътрудничество, смесена и 
виртуална мобилност, за да се достигнат 
повече участници, по-специално лица с 
по-малко възможности и лица, за които 
физическото преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
би представлявало пречка. Засилените 
структури за подкрепа на местно и 
национално равнище, като например 
целенасочена културна, социална и 
също така езикова подготовка, и 
текущата подкрепа по време на 
техния опит в мобилността или 
превод на жестомимичен език ще 
предоставят на хората с по-малко 
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възможности безпрепятствен и 
недискриминационен достъп до 
всички дейности в рамките на 
програмата „Еразъм +“ в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания и 
Европейската стратегия за хората с 
увреждания. Целенасоченото 
финансиране на тези групи, както и 
мерки като назначаването на така 
наречените „инструктори“ в 
националните агенции, чиято цел е да 
предоставят съвети за възможно 
най-добро разпределение на 
финансирането, също ще допринесе за 
приобщаването в рамките на 
програмата. Европейският социален 
фонд + е основен фонд за подпомагане 
на хора с по-малко възможности на 
равнището на държавите членки и 
чрез споделянето на общи цели той 
следва да действа като допълнение 
към програмите за мобилност по 
„Еразъм +“.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Програмата следва да 
гарантира качествен опит в 
мобилността въз основа на 
принципите, залегнали в 
Европейската харта за качество на 
мобилността (2006/961/ЕО), където 
качеството на практическите 
разпоредби, като информация, 
подготовка, подкрепа и признаване на 
опита и квалификациите, както и 
ясните планове за обучение и 
резултати от обучението, изготвени 
предварително, имат определящо 
въздействие върху предимствата на 
опита в мобилността. Семинарите за 
подготовка и представяне на 
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информация, предоставянето на 
езиково обучение и междукултурните 
умения следва да бъдат неразделна 
част от мобилността и следва да 
бъдат предоставяни от 
изпращащите или приемащите 
организации или доставчиците на 
услуги за мобилност. С оглед на 
разширяването на обхвата, 
засилването на приобщаването и 
повишаването на качеството на 
мобилността с учебна цел, за 
опитните доставчици на мобилност 
следва да се прилага опростена 
процедура за кандидатстване, като 
например акредитация чрез спазване 
на харти за качество.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Програмата следва да засили 
съществуващите възможности за 
мобилност с учебна цел, и по-
специално, в секторите, в които 
програмата би могла да постигне най-
голяма ефективност, за да разшири своя 
обхват и да отговори на силното 
неудовлетворено търсене. По-специално 
това следва да се направи чрез 
увеличаване и улесняване на 
дейностите за мобилност за 
студенти във висши учебни заведения, 
ученици и обучаващи се в 
професионалното образование и 
обучение. Мобилността на 
нискоквалифицирани възрастни учащи 
се следва да бъде включена в 
партньорствата за сътрудничество. 
Възможностите за мобилност на 
младежи, участващи в дейности за 
неформално учене, следва също така да 
бъдат разширени, за да достигнат 
повече млади хора. Следва също така да 

(20) Програмата следва да засили 
съществуващите възможности за 
мобилност с учебна цел, и по-
специално, в секторите, в които 
програмата би могла да постигне най-
голяма ефективност, за да разшири своя 
обхват и да отговори на силното 
неудовлетворено търсене. По-специално 
това следва да се направи чрез 
увеличаване и улесняване на 
мобилността за групи, които 
понастоящем са по-слабо обхванати, 
например обучаващи се в 
професионалното образование и 
обучение, особено за първоначално 
ПОО, за ученици, както и за студенти 
във висши учебни заведения. 
Мобилността на нискоквалифицирани 
възрастни учащи се в неравностойно 
положение или на тези с по-малко 
възможности следва да бъде включена 
в партньорствата за сътрудничество. 
Възможностите за мобилност на 
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се засили мобилността на персонала в 
сферата на образованието, обучението, 
младежта и спорта, като се има предвид 
нейния „ефект на лоста“. В съответствие 
с перспективата за истинско европейско 
пространство за образование програмата 
следва също така да засилва 
мобилността и обмена и да насърчава 
участието на студенти в образователни 
и културни дейности, като подкрепя 
цифровизацията на процесите, като 
европейска студентска карта. Тази 
инициатива може да бъде стъпка към 
осъществяването на мобилност за 
всички чрез създаването на 
възможности за висшите учебни 
институции да изпращат и приемат 
повече студенти, участващи в дейности 
по обмен, като същевременно се 
подобрява качеството на мобилността 
на студенти и също така чрез 
улесняване на достъпа на студенти до 
различни услуги (библиотеки, 
транспорт, настаняване) преди 
пристигането им в чуждестранната 
институция.

младежи, участващи в дейности за 
неформално учене, следва също така да 
бъдат разширени, за да достигнат 
повече млади хора. Следва също така да 
се засили мобилността на персонала в 
сферата на образованието, обучението, 
младежта и спорта, като се има предвид 
нейния „ефект на лоста“. В съответствие 
с перспективата за истинско европейско 
пространство за образование програмата 
следва също така да засилва 
мобилността и обмена и да насърчава 
участието на студенти в образователни 
и културни дейности, като подкрепя 
цифровизацията на процесите, като 
европейска студентска карта. Тази 
инициатива може да бъде стъпка към 
осъществяването на мобилност за 
всички чрез създаването на 
възможности за висшите учебни 
институции да изпращат и приемат 
повече студенти, участващи в дейности 
по обмен, като същевременно се 
подобрява качеството на мобилността 
на студенти и също така чрез 
улесняване на достъпа на студенти до 
различни услуги (библиотеки, 
транспорт, настаняване) преди 
пристигането им в чуждестранната 
институция.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Възможностите за мобилност 
с учебна цел в граничните региони 
следва да получават допълнителна 
подкрепа. По-специално за учащи се в 
областта на професионалното 
образоване и обучение 
възможностите за стажове или за 
прекарване на част от курса за 
обучение в чужбина следва да бъдат 
направени по-лесно достъпни, така че 
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те да могат да се запознаят с 
трансграничния пазар на труда.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Програмата следва да укрепи 
приобщаващото и качествено 
професионално образование и 
обучение (ПОО), тъй като то играе 
жизненоважна икономическа и 
социална роля в Европа, като води до 
равни възможности и социално 
приобщаване за всички граждани, 
включително за хора от групи в 
неравностойно социално положение и 
хора с по-малко възможности. 
Програмата ще се занимава със 
специфични за сектора на ПОО 
въпроси, например специфично 
структурно подпомагане, като 
осигуряване на езикови умения и 
специфично за сектора езиково 
обучение или подходящи мерки за 
оценка за участниците, както и 
финансиране за компенсиране на 
ограничените национални средства, 
които са на разположение за обмен на 
студенти, преподаватели и персонал 
в областта на ПОО, или 
улесняването на намирането на 
партньори за висококачествена 
мобилност.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20в) Програмата следва да подкрепя 
мобилността в областта на 
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образованието за възрастни, при 
която основните цели са 
насърчаването на социалното 
приобщаване, активното гражданско 
участие, личностното развитие и 
благосъстоянието, наред с трансфера 
на знания, компетентности и 
умения;

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20г) Програмата следва да 
насърчава мобилността на 
преподавателите или друг персонал в 
сферата на образованието, 
включително ранно образование и 
персонала в заведения за 
предучилищна подготовка, да 
допринася за тяхното първоначално и 
непрекъснато професионално 
развитие и да гарантира, че 
преподавателите получават подкрепа 
от своите учебни заведения, докато 
участват в периоди на мобилност, 
включително подходящо обучение 
преди мобилност, както и 
подобряване на знанията и 
компетентностите, които ще бъдат 
използвани при обучаването на 
студенти на обмен. За да се засили 
достъпът на преподавателите до 
тази програма, техните 
представителни сдружения на 
национално и регионално равнище 
следва да бъдат включени в местни 
информационни кампании, които 
следва да се координират от техните 
съответни национални агенции. 
Периодът на мобилност на 
преподавателите не следва да се 
счита за отпуск, а за част от 
официалното им работно време.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Програмата следва да насърчава 
участието на младите хора в 
демократичния живот на Европа, 
включително чрез подкрепа на проекти 
за участие на младите хора с цел да се 
ангажират и да се учат как да участват в 
гражданското общество, като по този 
начин се популяризират общите 
европейски ценности, включително 
основните права, се обединяват младите 
хора и лицата, отговорни за вземането 
на решения на местно и национално 
равнище и на равнището на Съюза, и се 
допринася за процеса на европейска 
интеграция.

(21) Програмата следва да насърчава 
участието на младите хора в 
демократичния живот на Европа, 
включително чрез подкрепа на проекти 
за участие на младите хора с цел да се 
ангажират и да се учат как да участват в 
гражданското общество, като по този 
начин се популяризират общите 
европейски ценности, включително 
основните права, се обединяват младите 
хора и лицата, отговорни за вземането 
на решения на местно и национално 
равнище и на равнището на Съюза, и се 
допринася за процеса на европейска 
интеграция. Програмата признава 
ключовата роля на младежките 
организации и работата с младежта 
за постигането на тази цел и ще се 
фокусира върху изграждането на по-
силна сфера на младежта в Европа, 
като подпомага и популяризира 
работата и проектите на 
младежките организации в цяла 
Европа, съседните държави и 
сътрудничеството с останалата 
част от света.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Програмата следва да предлага 
на младите хора повече възможности да 
открият Европа чрез образователен опит 
в чужбина. На осемнадесетгодишните 
лица, особено на тези с по-малко 

(22) Програмата следва да предлага 
на младите хора повече възможности да 
открият Европа чрез качествен
образователен опит в чужбина. На 
младите хора, независимо от 
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възможности, следва да се даде шанс за 
първи, краткосрочен индивидуален или 
групов опит посредством пътуване из 
цяла Европа в рамките на дейност за 
самостоятелно образование, насочена 
към насърчаване на чувството им за 
принадлежност към Европейския съюз и 
откриване на културното му 
многообразие. Програмата следва да 
определя органи, отговарящи за 
достигането и подбора на участници, и 
да подкрепя дейности за насърчаване на 
измерението, свързано с ученето чрез 
опит.

възрастта им, особено на онези с по-
малко възможности, следва да се даде 
шанс за първи, краткосрочен –
индивидуален или групов – качествен 
образователен опит посредством 
пътуване из цяла Европа в рамките на 
дейност за самостоятелно образование, 
насочена към насърчаване на чувството 
им за принадлежност към Европейския 
съюз и откриване на културното му 
многообразие. Програмата следва да 
определя органи, включително 
организации на гражданското 
общество и младежки организации, 
отговарящи за достигането и подбора на 
участници, и да подкрепя дейности за 
насърчаване на измерението, свързано с 
ученето чрез опит. В контекста на 
инициативата DiscoverEU 
програмата следва да осъществява 
ясни цели и дейности за обучение. 
Комисията следва да гарантира, че 
местата се предоставят по 
географски балансиран начин. Може 
да се разгледа възможността 
програмата да работи в 
сътрудничество с европейските 
столици на културата, европейските 
младежки столици, европейските 
столици на доброволчеството и 
европейските зелени столици, за да се 
подобри опитът като цяло.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Програмата следва също така 
да насърчава мобилността с цел учене 
през целия живот на възрастните 
учащи се, включително студенти от 
висши учебни заведения за хора от 
третата възраст и работници на 
възраст 50 +, които са в процес на 
преход на пазара на труда, и 
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дейностите за обмен между млади 
хора и възрастни хора.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмата следва също така да 
насърчава изучаването на езици, по-
специално чрез по-широко използване 
на онлайн инструменти, тъй като 
електронното обучение предлага 
допълнителни предимства за 
изучаването на езици по отношение 
на достъпа и гъвкавостта.

(23) Програмата следва също така да 
насърчава изучаването на езици, 
включително жестомимични езици, 
езици на малцинства и езици на 
съседни държави, по-специално чрез 
по-широко използване на достъпни
онлайн инструменти, както и на 
традиционното езиково обучение в 
класни стаи, с цел да се преодолее 
едно от препятствията пред 
мобилността на учащите се.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Програмата следва да подкрепя 
мерки за насърчаване на 
сътрудничеството между институциите 
и организациите, които работят активно 
в областта на образованието, 
обучението и младежта, като се 
признава тяхната основна роля за 
подпомагане на младите хора да се 
сдобият с необходимите в един 
променящ се свят знания умения и 
компетенции, както и да реализират 
своя потенциал за иновации, творчество 
и предприемачески дух, по-специално в 
рамките на цифровата икономика.

(24) Програмата следва да подкрепя 
мерки за насърчаване на 
сътрудничеството между институциите 
и организациите, които работят активно 
в областта на образованието, 
обучението, младежта, изкуството и 
спорта, като се признава тяхната 
основна роля за подпомагане на младите 
хора да се сдобият с необходимите в 
един променящ се свят знания умения и 
компетенции, както и да реализират 
своя потенциал за устойчиво развитие, 
социален напредък, иновации, 
творчество и предприемачески дух, по-
специално в рамките на цифровата 
икономика.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Съгласно член 8 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания програмата 
следва да подпомага повишаването на 
осведомеността по отношение на 
хората с увреждания в цялото 
общество и за да насърчава 
положителните възприятия и по-
голямата социална осведоменост, тя 
трябва да насърчава признаването на 
уменията, достойнствата и 
способностите на хората с 
увреждания; освен това, тя трябва да 
поощрява, на всички нива на 
образователната система, 
отношение на зачитане на правата 
на хората с увреждания и да включва 
програми с курсове за повишаване на 
осведомеността по отношение на 
хора с увреждания и техните права.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В своите Заключения от 14 
декември 2017 г. Европейският съвет 
призовава държавите членки, Съвета и 
Комисията да постигнат напредък по 
редица инициативи за извеждане на 
европейското сътрудничество в 
областта на образованието и обучението 
на ново равнище, включително чрез 
насърчаване на създаването до 2024 г. 
на „европейски университети“, 
състоящи се от изградени „отдолу 
нагоре“ мрежи от университети в целия 
Съюз. Програмата следва да подкрепя 

(25) В своите Заключения от 14 
декември 2017 г. Европейският съвет 
призовава държавите членки, Съвета и 
Комисията да постигнат напредък по 
редица инициативи за извеждане на 
европейското сътрудничество в 
областта на образованието и обучението 
на ново равнище, включително чрез 
насърчаване на създаването до 2024 г. 
на „европейски университети“, 
състоящи се от изградени „отдолу 
нагоре“ мрежи от университети в целия 
Съюз. Програмата следва да подкрепя 
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тези европейски университети. тези европейски университети, като 
същевременно гарантира финансова 
подкрепа в размер на максимум 20% 
от централизирания бюджет, 
предназначен за действия в областта 
на образованието и обучението. 
Програмата следва да гарантира, че 
мрежата на европейските 
университети гарантира всеобхватно 
географско покритие на европейските 
университети.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В Комюникето от Брюж от 
2010 г. се призовава за подкрепа на 
високите постижения в областта на 
професионалното образование за 
интелигентен и устойчив растеж. В 
Съобщението от 2017 г. относно 
засилването на иновациите в 
европейските региони се посочва 
обвързването на професионалното 
образование и обучение със системите 
за иновации като част от стратегиите за 
интелигентна специализация на 
регионално равнище. Програмата следва 
да предоставя средства, за да се 
отговори на тези призиви, и да 
подпомага развитието на 
транснационални платформи на 
центрове за високи постижения в 
областта на професионалното 
образование, които са тясно 
интегрирани в местните и регионални 
стратегии за растеж, иновации и
конкурентоспособност. Тези центрове за 
високи постижения следва да действат 
като ключови фактори за придобиването 
на качествени професионални умения в 
контекста на секторни 
предизвикателства, като същевременно 
подкрепят цялостните структурни 

(26) В Комюникето от Брюж от 
2010 г. се призовава за подкрепа на 
високите постижения в областта на 
професионалното образование за 
интелигентен и устойчив растеж. В 
Съобщението от 2017 г. относно 
засилването на иновациите в 
европейските региони се посочва 
обвързването на професионалното 
образование и обучение със системите 
за иновации като част от стратегиите за 
интелигентна специализация на 
регионално равнище. Програмата следва 
да предоставя средства, за да се 
отговори на тези призиви, и да 
подпомага развитието на 
транснационални платформи на 
центрове за високи постижения в 
областта на професионалното 
образование, които са тясно 
интегрирани в местните и регионални 
стратегии за растеж, иновации,
конкурентоспособност, социално 
приобщаване и устойчиво развитие. 
Тези центрове за високи постижения 
следва да действат като ключови 
фактори за придобиването на 
качествени професионални умения в 
контекста на секторни 
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промени и социално-икономическите 
политики на Съюза.

предизвикателства, като същевременно 
подкрепят цялостните структурни 
промени и социално-икономическите 
политики на Съюза. Програмата 
следва да осигури финансиране за тези 
центрове за високи постижения в 
размер на минимум 10% от 
централизирания бюджет, 
предназначен за действия в областта 
на образованието и обучението, и 
следва да осигури всеобхватно 
географско покритие в цяла Европа.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да увеличи използването на 
дейности за виртуално сътрудничество, 
програмата следва да подкрепя по-
систематичното използване на онлайн 
платформи като платформата за 
електронно побратимяване (eTwinning), 
Портал за училищно образование, 
Електронна платформа за учене на 
възрастни в Европа, Европейския 
младежки портал и онлайн платформата 
за висше образование.

(27) За да увеличи използването на 
дейности за виртуално сътрудничество, 
програмата следва да подкрепя по-
систематичното и достъпно използване 
на онлайн платформи като платформата 
за електронно побратимяване 
(eTwinning), Портал за училищно 
образование, Електронна платформа за 
учене на възрастни в Европа, 
Европейския младежки портал и онлайн 
платформата за висше образование.

Изменение 38

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 

(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 
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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.

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 и приобщаващи
модели за обучение между различните 
области на образованието, обучението и 
младежта, както във формална, така и в 
неформална среда.

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Програмата следва да 
гарантира, че компетентностите, 
развити чрез опит в мобилността във 
всяка една среда, са надлежно 
документирани, валидирани и 
признати. Програмата следва да 
обърне специално внимание на 
валидирането и признаването на 
периодите на образование и обучение 
в чужбина, включително 
образованието в средните училища, и 
в тази връзка разпределението на 
бюджета и конкретните 
безвъзмездни средства следва да са 
свързани с процедурите за оценка на 
качеството, с описанието на 
резултатите от обучението и с 
пълното прилагане на Препоръката 
на Съвета от 2012 г. относно 
европейска рамка за качествено и 
ефективно чиракуване, Препоръката 
на Съвета относно валидирането на 
неформалното и самостоятелното 
учене и европейските инструменти, 
които допринасят за признаването на 
ученето в чужбина и осигуряват 
качествено обучение, като 
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Европейската квалификационна 
рамка, Европейския регистър за 
осигуряване на качество във висшето 
образование, Европейска система за 
кредити в професионалното 
образование и обучение и 
Европейската референтна рамка за 
осигуряване на качество в 
професионалното образование и 
обучение.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Като начин да осигури 
сътрудничество с други инструменти на 
Съюза и да подкрепя други политики на 
Съюза, възможностите за мобилност 
следва да бъдат предлагани на хора от 
различни сектори на дейност, като 
публичния сектор, селското стопанство 
и предприятията, за да придобият 
образователен опит в чужбина, който да 
им позволи да израстват и да се 
развиват на всеки етап от живота, както 
в професионален, така и в личен план, 
по-специално чрез развиване на 
осведоменост за европейската им 
идентичност и разбиране за 
европейското културно многообразие. 
Програмата следва да предлага входен 
пункт към транснационални схеми за 
мобилност на Съюза със силно 
измерение на учене, като опростява 
начина, по който тези схеми се 
предлагат на бенефициерите и 
участниците в тези дейности. 
Разширяването на проектите по 
„Еразъм“ следва да бъде улеснено; 
следва да се въведат специфични мерки, 
които да подпомагат организаторите на 
проекти по „Еразъм“ да кандидатстват 
за отпускането на безвъзмездни 
средства, да развиват взаимодействия 

(30) Като начин да осигури 
сътрудничество с други инструменти на 
Съюза и да подкрепя други политики на 
Съюза, възможностите за мобилност 
следва да бъдат предлагани на хора, 
включително лица с увреждания, от 
различни сектори на дейност, като 
публичния сектор, селското стопанство 
и предприятията, за да придобият 
образователен опит в чужбина, който да 
им позволи да израстват и да се 
развиват на всеки етап от живота, както 
в професионален, така и в личен план, 
по-специално чрез развиване на 
осведоменост за европейската им 
идентичност и разбиране за 
европейското културно многообразие. 
Програмата следва да предлага входен 
пункт към транснационални схеми за 
мобилност на Съюза със силно 
измерение на учене, като опростява 
начина, по който тези схеми се 
предлагат на бенефициерите и 
участниците в тези дейности. 
Разширяването на проектите по 
„Еразъм“ следва да бъде улеснено; 
следва да се въведат специфични мерки, 
които да подпомагат организаторите на 
проекти по „Еразъм“ да кандидатстват
за отпускането на безвъзмездни 
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чрез подкрепата по линия на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и програмите, 
свързани с миграцията, сигурността, 
правосъдието и гражданството, 
здравеопазването и културата.

средства, да развиват взаимодействия 
чрез подкрепата по линия на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове и програмите, 
свързани с миграцията, сигурността, 
правосъдието и гражданството, 
здравеопазването и културата, както и 
Европейския корпус за солидарност.

Изменение 41

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 
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.

(32) Програмата е в съответствие 
с основната цел на Парижкото 
споразумение за засилване на 
глобалния отговор на заплахата от 
изменението на климата. 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 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.

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(32а) Програмата и нейните 
инструменти в тази уникална 
международна среда следва да играят 
решаваща роля в образоването на 
хората относно глобалната 
устойчивост и глобалното 
образование, опазването на околната 
среда, промяната в климата и освен 
целевите програми, това образование 
следва да присъства във всички 
ключови дейности като хоризонтален 
елемент под формата на формално, 
неформално образование или 
самостоятелно учене.

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) С оглед на правното 
задължение на Европейския съюз за 
премахване на неравенствата и за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените във всички негови 
дейности, предвидено в член 8 от 
ДФЕС, тази Програма следва да 
допринесе за включване на принципа 
на равенство между половете в 
политиките на Съюза. Съответните 
действия ще бъдат определени по 
време на подготовката и 
изпълнението на програмата и 
оценени в контекста на съответните 
оценки и процеса на преразглеждане. 
Особено необходими са подобрения по 
отношение на равенството между 
половете за участници от трети 
държави.

Изменение 44

Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) В рамките на основния пакет за 
действия в областта на образованието и 
обучението, които се управляват от 
националните агенции, следва да се 
определи разбивка на минималния 
размер на отпуснатите средства по 
сектори (висше образование, училищно 
образование, професионално 
образование и обучение и образование 
за възрастни), за да се гарантира 
критична маса на бюджетните кредити с 
цел постигане на предвидените 
продукти и резултати във всеки от тези 
сектори.

(34) В рамките на основния пакет за 
действия в областта на образованието и 
обучението, които се управляват от 
националните агенции, следва да се 
определи разбивка на минималния 
размер на отпуснатите средства по 
сектори (висше образование, училищно 
образование, професионално 
образование и обучение и образование 
за възрастни), за да се гарантира 
критична маса на бюджетните кредити с 
цел постигане на предвидените 
продукти и резултати във всеки от тези 
сектори. Освен това би могло да се 
определи и минимално разпределение 
за всяка целева група.

Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент се избират в 
зависимост от възможностите им за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид, по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от несъответствие. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
фиксирани ставки и единични разходи, 
както и на финансиране, което не е 
свързано с разходите, посочени в член 
[125, параграф 1] от Финансовия 
регламент.

(36) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент се избират в 
зависимост от възможностите им за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид, по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от несъответствие. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
фиксирани ставки и единични разходи, 
както и на финансиране, което не е 
свързано с разходите, посочени в член 
[125, параграф 1] от Финансовия 
регламент. Целенасочената финансова 
подкрепа, като например 
възможностите за предварително 
финансиране за хората с по-малко 
възможности, или финансиране на 
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допълнителните разходи на лицата с 
увреждания въз основа на техните 
увреждания, е от първостепенно 
значение за приобщаващия характер 
на програмата.

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36а) Равнищата на финансова 
подкрепа под формата на 
безвъзмездни средства, еднократни 
суми за пътни или административни 
разноски, фиксирани ставки и 
единични разходи следва да се 
преразглеждат ежегодно и да се 
адаптират към разходите за живот и 
дневните разходи в приемащата 
държава и приемащия град съгласно 
актуализираните данни на Евростат, 
за да се гарантира, че подкрепата е в 
съответствие с действителността и 
че не е дискриминираща. От 
съществено значение е при 
изчисляването на предоставяните 
субсидии да се вземат предвид 
разходите за настаняване, 
международен и местен транспорт, 
храна, езикови курсове и минимална 
сума, необходима, за да се живее с 
достойнство.

Изменение 47

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент Комисията следва да приема 
работни програми и да информира 
Европейския парламент и Съвета за тях. 

(40) В съответствие с Финансовия 
регламент Комисията следва да приема 
работни програми и да информира 
Европейския парламент и Съвета за тях. 
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Работната програма следва да определя 
мерките, необходими за нейното 
изпълнение в съответствие с общите и 
специфичните цели на програмата, 
критериите за подбор и отпускане на 
безвъзмездни средства, както и всички 
други необходими елементи. Работните 
програми и всички техни изменения 
следва да се приемат чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане.

Работната програма следва да определя 
мерките, необходими за нейното 
изпълнение в съответствие с общите и 
специфичните цели на програмата, 
критериите за подбор и отпускане на 
безвъзмездни средства, както и всички 
други необходими елементи. Работните 
програми и всички техни изменения 
следва да се приемат чрез делегирани 
актове.

Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционално споразумение 
от 13 април 2016 г.38 за по-добро 
законотворчество, налице е 
необходимост от оценяване на 
програмата въз основа на събраната 
информация посредством специфични 
изисквания за мониторинг, като 
същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за държавите членки. Тези 
изисквания следва да включват 
специфични, измерими и реалистични 
показатели, които могат да се измерват 
във времето като основа за оценка на 
въздействието на програмата на място.

(41) Съгласно параграфи 22 и 23 от 
Междуинституционално споразумение 
от 13 април 2016 г. за по-добро 
законотворчество38, налице е 
необходимост от оценяване на 
програмата въз основа на събраната 
информация посредством специфични 
изисквания за мониторинг, като 
същевременно се избягват 
свръхрегулирането и 
административната тежест, по-
специално за организациите 
бенефициери, но и за държавите 
членки. Тези изисквания следва да 
включват специфични, измерими и 
реалистични показатели, които могат да 
се измерват във времето като основа за 
оценка на въздействието на програмата 
на място.

_________________ _________________

38 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).

38 Междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).
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Изменение 49

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Комисията следва да приведе 
определенията в съответствие и да 
подобри ръководството за 
децентрализирани действия, за да 
гарантира, че правилата на 
програмата се прилагат по 
хармонизиран начин от 
националните агенции, като се 
зачитат общите стандарти за 
качество и процедурни практики.
Комисията следва да насърчава по-
добрата координация между 
агенциите, за да се подобри 
изпълнението на програмата.

Изменение 50

Предложение за регламент
Съображение 44 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44б) Програмата следва да 
насърчава партньорското обучение 
след следване, обучение и 
професионален опит в чужбина с цел 
да се увеличи въздействието на 
„Еразъм +“ върху местните 
общности и да се улесни обменът на 
добри практики, които са от 
жизненоважно значение за 
подобряване на качеството на 
проектите по програма „Еразъм +“.

Изменение 51

Предложение за регламент
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
действие на програмата. Това включва 
решаване, когато е възможно и без да се 
засяга законодателството на Съюза за 
влизане и пребиваване на граждани на 
трети държави, на въпросите, които 
създават затруднения при получаването 
на визи и разрешения за пребиваване. В 
съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, държавите членки се 
насърчават да въведат ускорени 
процедури за прием.

(46) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
действие на програмата. Това включва 
освобождаване на безвъзмездните 
средства за следване от данъци и 
социални плащания, като се улесни 
преносимостта на правата между 
социалните системи на Съюза, както 
и решаване, когато е възможно и без да 
се засяга законодателството на Съюза за 
влизане и пребиваване на граждани на 
трети държави, на въпросите, които 
създават затруднения при получаването 
на визи и разрешения за пребиваване, 
както и другите правни или 
административни затруднения, 
които биха могли да възпрепятстват 
достъпа до програмата. В 
съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 
на Европейския парламент и на 
Съвета39, държавите членки се 
насърчават да въведат ускорени 
процедури за прием.

__________________ __________________

39 Директива (EС) 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).

39 Директива (EС) 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 52

Предложение за регламент
Съображение 48



PE628.472v02-00 40/69 AD\1171035BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета40.

заличава се

__________________

40 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. Установяване 
на общите правила и принципи 
относно реда и условията за контрол 
от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 53

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За да се опростят изискванията 
към бенефициерите би трябвало във 
възможно най-голяма степен да се 
използва опростено отпускане на 
безвъзмездни средства под формата на 
финансиране чрез еднократни суми, 
единични разходи и единни ставки. 
Опростеното отпускане на безвъзмездни 
средства за подкрепа на действията за 
мобилност на програмата, както е 
определено от Комисията, следва да 
взема предвид издръжката за живот в 
приемащата държава. Комисията и 
националните агенции на изпращащите 
държави следва да имат възможността 
да адаптират опростеното отпускане на 

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

безвъзмездни средства въз основа на 
обективни критерии, по-специално с цел 
да осигуряват достъп на хора с по-малко 
възможности. В съответствие с 
националното право държавите членки 
следва да освобождават тези средства от 
всякакви данъци и социални плащания. 
Същото освобождаване следва да се 
прилага за публични или частни 
субекти, които посредничат при 
предоставяне на посочената финансова 
подкрепа на съответните лица.

Изменение 54

Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) Важно е да се осигури доброто 
финансово управление на всяка 
програма и нейното изпълнение по 
възможно най-ефективния и удобен за 
ползвателите начин. Държавите 
членки или националните агенции 
следва да се въздържат от добавяне 
на правила, които усложняват 
използването на финансовите 
средства от бенефициера.

Изменение 55

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) С цел преразглеждане или 
допълване на показателите за 
изпълнението на програмата на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на приложението. От 

(53) С цел преразглеждане или 
допълване на показателите за 
изпълнението на програмата и за да се 
предостави информация за сумата, 
разпределена за всяко действие, както 
и за цялостното разпределение на 
средствата, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема
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особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество. По-специално, с цел 
осигуряване на равностойно участие 
при подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът следва да получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
приемането и изменението на 
работните програми и на 
изменението на приложението. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, и 
тези консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество. По-специално, с цел 
осигуряване на равностойно участие 
при подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът следва да получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
„Еразъм“, програма за действие на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта 
(наричана по-долу „програмата“).

С настоящия регламент се създава 
„Еразъм +“, програма за действие на 
Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта 
(наричана по-долу „програмата“).

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „мобилност с учебна цел“ (2) „мобилност с учебна цел“ 
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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;

означава физическо преместване в 
държава, различна от държавата на 
пребиваване, с цел учебна дейност, 
обучение или неформално или 
самостоятелно учене; тя може да бъде 
под формата на стажове, периоди на 
чиракуване, младежки обмен, 
преподаване или участие в 
професионална развойна дейност; 
може да бъде придружена от мерки като 
езикова подкрепа, включително 
жестомимични езици, и обучение 
и/или допълнена от достъпно онлайн 
обучение и виртуално сътрудничество. 
В някои конкретни случаи, в 
допълнение към физическата 
мобилност, може да бъде под формата 
на учене посредством използването на
достъпни и/или специално 
адаптирани информационни 
технологии и комуникационни 
инструменти;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „самостоятелно учене“ означава 
учене, което е резултат от ежедневни 
дейности и опит, и което не е 
организирано или структурирано по 
отношение на целите, учебното време 
или подпомагането на учебния процес. 
То може да е непреднамерено от гледна 
точка на учащия;

(4) „самостоятелно учене“ означава 
учене, което е резултат от ежедневни 
дейности и опит, и което не е 
организирано или структурирано по 
отношение на целите, учебното време 
или подпомагането на учебния процес. 
То може да е непреднамерено от гледна 
точка на учащия и осигурява 
образователен резултат, който е от 
полза за учaщия;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „виртуално сътрудничество“ 
означава всяка форма на 
сътрудничество, която използва 
информационни технологии и 
комуникационни инструменти;

(17) „виртуално сътрудничество“ 
означава всяка форма на 
сътрудничество, която използва 
достъпни и/или специално 
адаптирани информационни 
технологии и комуникационни 
инструменти и системи;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „дейност за младежко участие“ 
означава дейност извън училище, 
осъществявана от неформални групи от 
млади хора и/или младежки 
организации, която се характеризира с 
неформален подход към обучението;

(20) „дейност за младежко участие“ 
означава достъпна дейност извън 
училище, осъществявана от неформални 
групи от млади хора и/или младежки 
организации, която се характеризира с 
неформален подход към обучението;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „лице, работещо с младежи“ е 
лице, което на професионални или 
доброволни начала работи в областта на 
неформалното учене и което подкрепя 
младежите в личното им социално-
икономическо и професионално 
развитие;

(21) „лице, работещо с младежи“ е 
лице, което на професионални или 
доброволни начала работи в областта на 
самостоятелното или неформалното 
учене и което подкрепя младежите в 
личното им развитие, включително 
социално-икономическо и 
професионално развитие и развитието 
на техните компетентности. 
Лицата, работещи с младежи, заедно 
с младите хора, са включени в 
планирането, насочването, 
координирането, изпълнението и 
оценката на дейностите по работа с 
младежта и свързаното разработване 
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на работа с младежта;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „диалог по въпросите на
младежта в ЕС“ означава диалогът с 
младежите и младежките организации, 
който служи като средище за 
непрекъснато съвместно обмисляне на 
приоритетите, изпълнението и 
следващите стъпки в рамките на
европейското сътрудничество по 
въпросите на младежта;

(22) „структуриран диалог“
означава диалога на младежите и 
младежките организации с лицата, 
определящи политиките и вземащи 
решения, който служи като средище за 
непрекъснато съвместно обмисляне на 
приоритетите, изпълнението и 
следващите стъпки в рамките на 
европейското сътрудничество във 
всички области от значение за 
младите хора;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „хора с по-малко възможности“ 
означава лица, които срещат 
трудности, които им пречат да имат 
ефективен достъп до възможности по
програмата поради причини от 
икономическо, социално, културно, 
географско или здравословно естество 
или свързани с мигрантския им 
произход, или увреждания и 
образователни затруднения;

(25) „хора с по-малко възможности“ 
означава лица, които не могат да имат 
пълен и ефективен достъп до 
възможностите, предоставяни от
програмата, поради факта, че са в 
неравностойно положение в 
сравнение със своите връстници, 
дължащо се на различни пречки, 
например увреждане, здравословни 
проблеми, образователни 
затруднения, културни различия или 
пречки от икономическо, социално 
или географско естество, включително 
млади хора от маргинализирана 
общност, или свързани с мигрантския 
им произход, или пък са изложени на 
риск от дискриминация на някое от 
основанията, посочени в член 21 от 
Хартата на основните права на 
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Европейския съюз; тези пречки 
изискват те да разполагат с 
допълнителни услуги за подкрепа, 
които да им дадат възможност да 
участват пълноценно в програмата;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) „междусекторно 
сътрудничество“ означава 
сътрудничество между различни 
сектори на програмата (висше 
образование, професионално 
образование и обучение, училищно 
образование, образование за 
възрастни, младежки въпроси и 
спорт), както и между среди за 
формално, неформално и 
самостоятелно учене и различни 
юридически лица в тези сектори;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) „ключови компетентности“ 
означава познания, умения и нагласи, 
необходими на всеки човек за 
личностна реализация и развитие, 
пригодност за заетост, социално 
приобщаване и активно гражданско 
участие. Ключовите 
компетентности включват: 
грамотност, езикови познания по 
повече от един езици, математика, 
науки, технологии и инженерство, 
цифрова компетентност, личностна 
и социална компетентност и 
компетентност за учене, гражданска 
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компетентност, предприемачество и 
културна осведоменост и изява;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
подкрепя образователното, 
професионалното и личностното 
развитие на хората, участващи в 
образованието, обучението, младежта и 
спорта, както в Европа, така и извън 
нея, като по този начин допринася за 
устойчивия растеж, създаването на 
работни места, социалното сближаване 
и укрепването на европейската 
идентичност. Предвид посоченото по-
горе програмата следва да бъде ключов 
инструмент за изграждане на 
европейско пространство за 
образование, подкрепа на изпълнението 
на европейското стратегическо 
сътрудничество в областта на 
образованието и обучението и 
свързаните с него секторни програми, 
напредъка на сътрудничеството в 
областта на политиката за младежта в 
рамките на Стратегията на Съюза за 
младежта 2019—2027 г. и развитието на 
европейското измерение в спорта.

1. Общата цел на програмата е да 
подкрепя образователното, 
професионалното и личностното 
развитие на хората, участващи в 
образованието, обучението, младежта, 
ученето за възрастни и спорта, както в 
Европа, така и извън нея, като по този 
начин допринася за устойчивия растеж, 
създаването на достойни работни 
места, социалното сближаване и 
приобщаване, опазването на околната 
среда, активното гражданско 
участие, насърчаването на правата и 
ценностите и участието в 
демократичния живот, както и 
укрепването на европейската 
идентичност. Предвид посоченото по-
горе програмата следва да бъде ключов 
инструмент за изграждане на достъпно 
и приобщаващо европейско 
пространство за образование, подкрепа 
на изпълнението на европейското 
стратегическо сътрудничество в 
областта на образованието, обучението
и младежта, и свързаните с него 
секторни програми, напредъка на 
сътрудничеството в областта на 
политиката за младежта в рамките на 
Стратегията на Съюза за младежта 
2019—2027 г. и развитието на 
европейското измерение в спорта.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б



PE628.472v02-00 48/69 AD\1171035BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчава неформалната 
мобилност с учебна цел и активното 
участие сред младите хора, както и 
сътрудничеството, приобщаването, 
творчеството и иновациите на 
равнището на организациите и 
политиките в областта на младежта;

б) да насърчава неформалната и 
самостоятелната мобилност с учебна 
цел и активното участие сред младите 
хора, както и сътрудничеството, 
приобщаването, творчеството и 
иновациите на равнището на 
организациите и политиките в областта 
на младежта;

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да насърчава ученето през 
целия живот на всички граждани, 
независимо от тяхната възраст, чрез 
засилване на сътрудничеството 
между среди за формално, 
неформално и самостоятелно учене и 
чрез подкрепа за гъвкави модели на 
учене;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мобилност на персонал в 
образованието за възрастни;

г) мобилност на учащи и персонал 
в образованието за възрастни;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) партньорства за иновации в 
образованието и други форми на учене 
чрез широкомащабни действия, като 
например съюзи за образование и 
обучение на възрастни и 
партньорства за междусекторно 
сътрудничество;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) партньорства за високи 
постижения, по-специално европейски 
университети, центрове за високи 
постижения в областта на 
професионалното образование и 
съвместни магистърски програми;

б) партньорства за високи 
постижения, като например центрове 
за високи постижения в областта на 
професионалното образование и 
съвместни магистърски програми, като 
се гарантира, че тези партньорства 
имат всеобхватно географско 
покритие в цяла Европа;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) партньорства за иновации, които 
укрепват капацитета на Европа за 
иновации;

в) партньорства за иновации, които 
укрепват капацитета на Европа за 
устойчиви иновации;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изготвянето и изпълнението на a) изготвянето и изпълнението на 
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общите и секторните програми за 
политиките в областта на 
образованието и обучението, 
включително с подкрепата на мрежата 
„Евридика“ или дейности на други 
съответни организации;

общите и секторните програми за 
политиките в областта на 
приобщаващото образование и 
обучение, включително с подкрепата на 
мрежата „Евридика“ или дейности на 
други съответни организации;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Политически диалог и 
сътрудничество с ключови 
заинтересовани страни, включително 
мрежи в рамките на Съюза, европейски 
неправителствени организации и 
международни организации в областта 
на образованието и обучението;

в) политически диалог, подкрепа и 
сътрудничество с ключови 
заинтересовани страни, включително 
мрежи в рамките на Съюза, европейски, 
национални, регионални и местни
неправителствени организации и 
международни организации в областта 
на образованието и обучението, водещи, 
наред с другото, до структурна 
подкрепа;

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) структуриран диалог с 
младите хора;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мобилност на младежи; a) мобилност на младежи, 
включително младежи с увреждания;
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) партньорства за иновации в 
участието на младежи чрез 
широкомащабни действия, като 
например съюзи за работа с младежи;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) партньорства за увеличен обсег 
на програмата, по-специално с 
използването на средствата за масово 
осведомяване и новите цифрови 
инструменти;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политически диалог и 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, включително 
мрежи в рамките на Съюза, европейски 
неправителствени организации и 
международни организации в областта 
на младежта, младежкия диалог в ЕС, 
както и подкрепа за Европейския форум 
на младежта;

в) политически диалог, подкрепа за
и сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, включително 
мрежи в рамките на Съюза, европейски 
неправителствени организации и 
международни организации в областта 
на младежта, структурирания диалог, 
както и структурна подкрепа за 
Европейския форум на младежта и 
други европейски младежки 
организации;
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) структуриран диалог с 
младите хора;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности за разпространение и за 
повишаване на осведомеността относно 
резултатите от европейската политика и 
нейните приоритети, както и относно 
програмата, включително спортни 
отличия и награди.

в) дейности за разпространение и за 
повишаване на осведомеността относно 
резултатите от европейската политика и 
нейните приоритети, както и относно 
програмата, включително спортни 
отличия и награди, достъпни и за хора 
с увреждания.

Изменение 82

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. е 41 097 000 000 евро по 
постоянни цени.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 24 940 000 000 евро за действия в 
областта на образованието и 

a) 83,5% за централизирани и 
децентрализирани действия в областта 



AD\1171035BG.docx 53/69 PE628.472v02-00

BG

обучението, от които: на образованието и обучението, от 
които:

Изменение 84

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 34% следва да бъдат 
отпуснати за децентрализирани
действия в областта на висшето 
образование, посочени в член 4, буква а) 
и член 5, буква а);

Изменение 85

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 25% за децентрализирани
действия в областта на 
професионалното образование и 
обучение, посочени в член 4, буква б) и 
член 5, буква а);

Изменение 86

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 15% за децентрализирани
действия в областта на училищното 
образование, посочени в член 4, буква в) 
и член 5, буква а);

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 4
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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 6% за децентрализирани
действия в областта на образованието за 
възрастни, посочени в член 4, буква г) и 
член 5, буква а);

Изменение 88

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) 1,8% за действия по 
инициативата „Жан Моне“, посочени в 
член 7;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) максимум 20% за „европейски 
университети“ и минимум 10% за 
„Центрове за високи постижения в 
областта на професионалното 
образование“ от централизирания 
бюджет за дейности в областта на 
образованието и обучението;

Изменение 90

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% за действия в областта на 
младежта, посочени в членове от 8 до 
10;
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква в

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) 1,8% за действия в областта на 
спорта, посочени в членове от 11 до 13; 
както и

Изменение 92

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) 3,2% като принос за 
оперативните разходи на националните 
агенции.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При предоставянето на 
мобилност на кандидатите се цели 
балансирано представителство на 
мъжете и жените.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 

4. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
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контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи.

контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи, 
както и съдействие за достъпност.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Равнищата на финансова 
подкрепа, като например безвъзмездни 
средства, еднократни суми за пътни 
или административни разноски, 
фиксирани ставки и единични 
разходи, се преразглеждат ежегодно и 
се коригират спрямо разходите за 
живот и дневните разходи в 
приемащата държава, регион или 
град, в съответствие с 
актуализираните данни на Евростат, 
както и условията за пътуване.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Разходите за персонал за 
организациите, участващи в проекти 
с интелектуални резултати, се 
изчисляват въз основа на честно и 
равно възнаграждение. Равнището на 
разходите за персонал се 
преразглежда ежегодно и се 
актуализира в съответствие с 
данните на Евростат.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. В подкрепа на приобщаването 
на тези, които се изправят пред 
допълнителни пречки и се нуждаят 
от помощ за специалните си нужди, 
ще бъде осигурен специален бюджет, 
който да покрива разходите за тази 
помощ и който да бъде отделен от 
основния бюджет на проекта.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на 
програмата, наред с другото, при 
подбора на участниците и отпускането 
на безвъзмездни средства Комисията и 
държавите членки гарантират, че се 
полагат усилия за насърчаване на 
социалното приобщаване и се подобрява 
достигането до хора с по-малко 
възможности.

2. При изпълнението на 
програмата, наред с другото, при 
подбора на участниците и отпускането 
на безвъзмездни средства Комисията и 
държавите членки гарантират, че се 
полагат усилия за насърчаване на 
социалното приобщаване и се подобрява 
достигането до хора с по-малко 
възможности. Установят се 
допълнителни услуги за подпомагане, 
за да се позволи на хората с по-малко 
възможности да получат 
безпрепятствен достъп до всички 
дейности и да бъдат подготвени от 
културна, социална и езикова 
перспектива за опита си по 
отношение на мобилността в 
областта на образованието. 
Националните агенции отговарят за 
наблюдението на тези услуги за 
подпомагане.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С цел да се подобри достъпът на 
хора с по-малко възможности и да се 
гарантира безпроблемното изпълнение 
на програмата, Комисията може да 
адаптира или може да упълномощи 
посочените в член 23 национални 
агенции да адаптират въз основа на 
обективни критерии безвъзмездните 
средства за подкрепа на действията за 
мобилност по програмата.

5. С цел да се подобри достъпът на 
хора с по-малко възможности и да се 
гарантира безпроблемното изпълнение 
на програмата, Комисията може да 
адаптира или може да упълномощи 
посочените в член 23 национални 
агенции да адаптират въз основа на 
обективни критерии безвъзмездните 
средства за подкрепа на действията за 
мобилност по програмата, например 
предоставяне на предварително 
финансиране на такива хора. На 
националните агенции се предоставя 
специален бюджет за покриване на 
разходите за такива допълнителни 
услуги за подпомагане, което 
гарантира, че допълнителните 
разходи за достъпност и приобщаване 
не могат сами по себе си да обосноват 
отхвърлянето на даден проект.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява чрез 
работните програми, посочени в 
член [108] от Финансовия регламент. 
Освен това работната програма ще 
предоставя информация за сумата, 
разпределена за всяко действие и за 
разпределението на финансовите 
средства между държавите членки и 
трети държави, асоциирани по 
програмата, за действията, управлявани 
чрез националните агенции. Работната 
програма се приема от Комисията 
посредством акт за изпълнение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 31.

Програмата се изпълнява чрез 
работните програми, посочени в 
член [108] от Финансовия регламент. 
Освен това работната програма ще 
предоставя информация за сумата, 
разпределена за всяко действие и за 
разпределението на финансовите 
средства между държавите членки и 
трети държави, асоциирани по 
програмата, за действията, управлявани 
чрез националните агенции. Комисията
приема делегирани актове в 
съответствие с член 30, за да приеме 
работната програма, както и 
евентуални изменения в нея.
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
увеличават усилията си за 
опростяване на процедурите и 
намаляване на голямата 
административна тежест за 
учащите се и институциите, както и 
за приемащите предприятия, 
участващи в проекти по програма 
„Еразъм +“, по-специално онези, 
които не се възползват в достатъчна 
степен от тази възможност, с цел да 
се подобрят и улеснят 
равнопоставеният достъп и 
процесите на регистрация, 
валидиране и признаване. Комисията 
и националните агенции уеднаквяват 
критериите за достъп, като се 
стремят програмата да бъде 
достъпна за възможно най-голям брой 
кандидати.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно и с подходящо 
ниво на подробности събиране на данни 
за мониторинга на изпълнението на 
програмата и на нейната оценка от 
бенефициерите, получаващи средства на 
Съюза по смисъла на [член 2, параграф 
5] от Финансовия регламент. За тази цел 
на бенефициерите на средства от Съюза 
и на държавите членки се налагат 

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно и с подходящо 
ниво на подробности събиране на 
разбити по пол данни за мониторинга 
на изпълнението на програмата и на 
нейната оценка от бенефициерите, 
получаващи средства на Съюза по 
смисъла на [член 2, параграф 5] от 
Финансовия регламент. За тази цел на 
бенефициерите на средства от Съюза и 
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пропорционални изисквания за 
докладване.

на държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата. 
Междинната оценка трябва също така да 
се придружава от окончателната оценка 
на предходната програма.

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от 31 декември 2024 г., за да се направи 
оценка на ефективността на 
мерките, предприети за постигане на 
целите на програмата, и оценка на 
ефикасността на програмата, 
придружени, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение за 
изменение на настоящия регламент. 
Междинната оценка трябва също така да 
се придружава от окончателната оценка 
на предходната програма.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В края на периода на изпълнение, 
но не по-късно от четири години след 
края на периода, посочен в член 1, 
Комисията извършва окончателна 
оценка на програмата.

4. В края на периода на изпълнение, 
но не по-късно от 30 юни 2019 г., 
Комисията извършва окончателна 
оценка на програмата.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

5. Комисията представя доклади от 
оценките на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните агенции, посочени 
в член 24, разработват последователна 
стратегия с цел ефективно достигане, 
както и разпространение и използване 
на резултатите от дейностите, 
подкрепяни в рамките на действията, 
управлявани по програмата от 
посочените национални агенции, 
подпомагат Комисията в изпълнението 
на общата ѝ задача за разпространение 
на информация относно програмата, 
включително информация за действията 
и дейностите, управлявани на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, и резултатите от нея, и 
информират съответните целеви групи 
относно действията и дейностите, 
предприети в тяхната държава.

1. Националните агенции, посочени 
в член 24, заедно с Комисията, 
разработват последователна, 
координирана в рамките на целия 
Съюз стратегия с цел ефективно 
достигане, както и разпространение и 
използване на резултатите от 
дейностите, подкрепяни в рамките на 
действията, управлявани по програмата 
от посочените национални агенции, 
както и подпомагат Комисията в 
изпълнението на общата ѝ задача за
достъпно разпространение на 
информация относно програмата, 
включително информация за действията 
и дейностите, управлявани на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, и резултатите от нея, и 
информират съответните целеви групи 
относно действията и дейностите, 
предприети в тяхната държава. 
Информацията относно програмата 
се предоставя на всички официални 
езици на ЕС.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 3.

4. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати по начин, 
който е достъпен и за хора с 
увреждания. Финансовите ресурси, 
отпуснати на програмата, допринасят 
също така за институционалната 
комуникация на политическите 
приоритети на Съюза, доколкото те са 
свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Младите хора виждат „Еразъм 
+“ преди всичко като програма за 
студенти от университетите. 
Поради това на европейско, 
национално и регионално равнище се 
отдава по-голямо значение, в 
комуникационните и 
информационните мерки, на 
повишаването на популярността на 
различните области и 
подпрограмите, свързани с всяка 
област, а Комисията и държавите 
членки поставят ПОО и 
мобилността в областта на ПОО 
като важен избор, водещ до 
интеграция на пазара на труда и до 
обещаваща кариера, и по този начин 
повишават видимостта на 
програмите за ПОО.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Програмата се разпространява 
и препоръчва също така от службите 
за професионално ориентиране в 
институциите за образование и 
обучение и от службите по 
заетостта.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предприемат 
всички необходими и подходящи мерки 
за премахване на всякакви правни и 
административни пречки пред 
правилното действие на програмата, 
включително, когато е възможно, мерки 
с цел решаване на проблеми, които 
създават затруднения за получаването 
на визи.

2. Държавите членки предприемат 
всички необходими и подходящи мерки 
за премахване на всякакви 
административни пречки пред 
правилното действие на програмата, 
включително, когато е възможно, мерки 
с цел избягване на данъчното облагане 
на безвъзмездните средства, 
улесняване на преносимостта на 
правата между социалните системи 
на Съюза, решаване на проблеми, които 
създават затруднения за получаването 
на визи, разрешения за пребиваване и 
други правни или административни 
затруднения, които биха могли да 
възпрепятстват достъпа до 
програмата.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националната агенция отговаря 
за управлението на всички етапи от 
жизнения цикъл на действията, които 
следва да бъдат описани в работната 
програмата, посочена в член [19], в 

2. Националната агенция отговаря 
за управлението на всички етапи от 
жизнения цикъл на действията, които 
следва да бъдат описани в работната 
програмата, посочена в член [19], в 
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съответствие с [член 58 параграф 1, 
буква в), подточки v) и vi)] от 
Финансовия регламент.

съответствие с [член 58 параграф 1, 
буква в), подточки v) и vi)] от 
Финансовия регламент. Националната 
агенция гарантира, че проектите са 
лесно достъпни и приобщаващи. Тя 
гарантира качествен опит в 
мобилността въз основа на 
принципите, залегнали в 
Европейската харта за качество на 
мобилността (2006/961/EО).

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Националните агенции 
осигуряват лесен достъп до 
наличните бюджети по ключови 
действия и по сектори след всеки кръг 
на подаване на заявления, за да се 
предостави възможност на 
кандидатите да планират
стратегически бъдещите си 
действия, и публикуват резултатите 
от подбора на проектите и 
бюджетните редове, така че да може 
да се извърши адекватно външно 
наблюдение на програмата. 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че не се оказва 
предпочитание на големи 
институции пред малки или 
новосъздадени институции, що се 
отнася до кандидатите по 
програмата.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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7б. Националната агенция 
провежда редовни консултации с 
бенефициерите на програмата 
(физически лица и организации), за да 
събере обратна информация от тях 
относно програмата, да я отчете 
пред Комисията и да подобри 
нейното изпълнение на национално 
равнище въз основа на дадената от 
тях обратна информация и техния 
експертен опит.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Организират се редовни срещи с 
мрежата от национални агенции с цел да 
гарантира съгласувано прилагане на 
програмата във всички държави членки 
и всички трети държави, посочени в 
член 17.

7. Организират се редовни срещи, 
както и дейности по партньорско 
обучение, с мрежата от национални 
агенции с цел да гарантира съгласувано 
прилагане на програмата във всички 
държави членки и всички трети 
държави, посочени в член 17. 
Комисията насърчава споделянето на 
добри практики и обмена на 
информация, особено по отношение 
на достъпността и разумните мерки 
за настаняване.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията усъвършенства 
платформата за разпространяване на 
резултатите от проектите и 
гарантира по-убедителен подход към 
споделянето на добри практики и 
международната размяна на мнения 
между националните агенции, 
партньорите и бенефициерите по 
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програмата.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Комисията предоставя 
подкрепа на кандидатите по 
програмата при намирането на 
международни партньори, като 
разработва лесни за ползване 
платформи, които събират на едно 
място публичната информация за 
различните бенефициери и техните 
проекти.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитет по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.

2. Комитетът може да заседава в 
специални състави, за да разглежда 
секторни въпроси. Когато е 
целесъобразно, в съответствие с 
неговия процедурен правилник и в 
специални случаи, на заседанията му 
могат да бъдат поканени да участват 
като наблюдатели външни експерти, 
включително представители на 
социалните партньори.

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Висококачествена мобилност с 
учебна цел за хора с различен произход

(1) Висококачествена и 
приобщаваща мобилност с учебна цел 
за хора с различен произход, 
включително хора с по-малко 
възможности
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