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Изменение 236
Doris Pack

Предложение за регламент
Заглавие 1

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 ЗА 
ВСИЧКИ“

за създаване на „YES Europe“

Програма на Съюза в областта на 
образованието, обучението, младежта
и спорта

Програма на Съюза в областта на 
младежта, образованието, обучението 
и спорта

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

Or. en

Забележки

Това изменение е приложимо за целия текст; неговото приемане ще наложи 
съответни промени.

Изменение 237
Martin Kastler

Предложение за регламент
Заглавие 1

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 ЗА 
ВСИЧКИ“

за създаване на „GENERATION 
EUROPE“

Програма на Съюза в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта 

Програма на Съюза в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта 
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(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение се отнася до целия текст; приемането му ще изисква 
съответни промени.

Изменение 238
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Името „GENERATION EUROPE“ 
се основава на свързващия елемент на 
всички досегашни подпрограми, с 
които се цели формирането на 
европейска идентичност и съзнание 
за гражданите на ЕС чрез 
трансгранични мерки в областта на 
професионалното и общото 
образование, младежта, ученето през 
целия живот, възрастните хора, 
активния живот на възрастните 
хора и спорта и във връзка с това 
разработването по-близко до 
гражданите на целите на 
стратегията „Европа 2020“ чрез 
укрепването на едно 
„поколение Европа“, което свързва 
всички възрастови групи.

Or. de

Изменение 239
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В допълнение към всички 
обхванати образователни сектори 
програмата следва да допринася за 
насърчаването на европейска 
идентичност и европейски ценности 
в съответствие с член 2 от Договора 
за Европейския съюз.

Or. de

Изменение 240
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Член 165, параграф 2 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз предвижда ясен мандат за 
действията на Съюза, насочени към 
насърчаване на участието на 
младите хора в демократичния 
живот на Европа.

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде солидна основа на регламентите в договорите, отнасящи се също 
така и до политиките за младежта. Член 165 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз дава на Съюза легитимност да създаде солидна програма за 
младежта и да насърчава действия в подкрепа на автономията на младите хора и 
участието им в обществото.

Изменение 241
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Повсеместното признаване сред 
широката общественост в 
участващите държави членки и в 
трети държави на наименованието 
„Еразъм“ като синоним за 
мобилността на учащите в Съюза е 
аргумент за неговото по-широко 
използване от основните 
образователни сектори, обхванати 
от програмата.

(3) Програмата събира множество 
действащи до настоящия момент 
отделни програми, с които се 
насърчава учене през целия живот, 
което обхваща всички поколения и е с 
трансграничен характер, което е 
свързано с европейската добавена 
стойност на засилено съзнание за 
европейско гражданство и 
идентичност. Независимо от 
възрастта и образователното 
равнище програмата създава 
поколение, което се учи да мисли и 
действа по европейски.

Or. de

Изменение 242
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Новата програма за образование, 
обучение, младежта и спорта следва 
да бъде съсредоточена върху 
намаляване на пречките за достъп до 
финансиране, както и върху 
рационализиране на 
административните схеми в рамките 
на цялостната структура. 
Изключително важни за успеха на 
програмата са устойчивата 
целенасоченост по отношение на 
административните разходи и 
опростяване на организацията и 
управлението на програмата.

Or. en
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Изменение 243
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Допитването до обществеността 
относно стратегическия избор на Съюза 
за прилагане на новите правомощия на
ЕС в областта на спорта, както и 
докладът за оценка на подготвителните 
действия в областта на спорта 
предоставиха полезна информация за 
приоритетните области на действията на 
Съюза и илюстрираха ползата, която 
Съюзът може да извлече, като 
подпомага дейности, насочени към 
създаване, споделяне и 
разпространяване на опит и познания по 
отношение на различните свързани със 
спорта проблеми на европейско 
равнище.

(4) Допитването до обществеността 
относно стратегическия избор на Съюза 
за прилагане на новите правомощия на 
ЕС в областта на спорта, както и 
докладът за оценка на подготвителните 
действия в областта на спорта 
предоставиха полезна информация за 
приоритетните области на действията на 
Съюза и илюстрираха ползата, която 
Съюзът може да извлече, като 
подпомага дейности, насочени към 
създаване, споделяне и 
разпространяване на опит и познания по 
отношение на различните свързани със 
спорта проблеми на европейско 
равнище, при условие че те са 
съсредоточени главно върху масовия 
спорт.

Or. en

Изменение 244
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Опитът от Европейската година 
за активен живот на възрастните 
хора и солидарност между 
поколенията (2012 г.), докладите на 
Европейската комисия относно 
демографското състояние и
доброволческата ангажираност на 
възрастните граждани 
демонстрират значението на ученето 
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през целия живот, мобилността и 
активното участие далеч след края 
на професионалната кариера. 
Възрастните хора са стълб, който 
подкрепя доброволческата дейност и 
обществено-политическото 
образование в Европейския съюз. Това 
следва да бъде отчетено по подобаващ 
начин в програмата чрез съответно 
определяне на основните аспекти в 
областта на общото и 
професионалното образование.

Or. de

Изменение 245
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Следва да бъде обмислено 
разработването на подпрограма за 
възрастни хора — например със 
заглавие „Възрастни хора в действие“ 
за подкрепа на съществуващи 
програми на ЕС, партньорства и 
инициативи в областта на активния 
живот на възрастните хора с цел по-
силно мобилизиране на целевата група 
на възрастните хора в целия 
Европейски съюз и по-ефективно 
използване на нейния голям 
потенциал в обществен и 
политически план, отчитане на 
нейните потребности и отбелязване 
на напредък в разработването на 
новаторски решения за поощряване в 
целия Европейски съюз на култура на 
активния живот на възрастните 
хора и на трансграничното измерение 
на солидарността между 
поколенията.
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Изменение 246
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Европейската стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж („Европа 2020“) се определя 
стратегията на Съюза за растеж за 
следващото десетилетие в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и се поставят пет амбициозни 
цели, които трябва да бъдат постигнати 
до 2020 г., като по-специално в областта 
на образованието се цели да се намали 
под 10 % делът на преждевременно 
напускащите училище и да се достигне 
дял в размер на най-малко 40 % на 
завършилите висше образование сред 
гражданите на възраст 30—34 години. 
Това включва и водещите й инициативи 
и по-специално „Младежта в движение“ 
и Програмата за нови умения и работни 
места.

(5) В Европейската стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж („Европа 2020“) се определя 
стратегията на Съюза за растеж за 
следващото десетилетие в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и се поставят пет амбициозни 
цели, които трябва да бъдат постигнати 
до 2020 г., като по-специално в областта 
на образованието се цели да се намали 
под 10 % делът на преждевременно 
напускащите училище и да се достигне 
дял в размер на най-малко 40 % на 
завършилите висше или равностойно 
на него образование сред гражданите на 
възраст 30—34 години. Това включва и 
водещите й инициативи и по-специално 
„Младежта в движение“ и Програмата 
за нови умения и работни места.

Or. en

Изменение 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Европейската стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж („Европа 2020“) се определя 
стратегията на Съюза за растеж за 

(5) В Европейската стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж („Европа 2020“) се определя 
стратегията на Съюза за растеж за 



PE496.579v01-00 10/169 AM\914151BG.doc

BG

следващото десетилетие в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и се поставят пет амбициозни
цели, които трябва да бъдат постигнати 
до 2020 г., като по-специално в областта 
на образованието се цели да се намали 
под 10 % делът на преждевременно 
напускащите училище и да се достигне 
дял в размер на най-малко 40 % на 
завършилите висше образование сред 
гражданите на възраст 30—34 години. 
Това включва и водещите ѝ инициативи 
и по-специално „Младежта в движение“ 
и Програмата за нови умения и работни 
места.

следващото десетилетие в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и се поставят пет цели, които 
трябва да бъдат постигнати до 2020 г., 
като по-специално в областта на 
образованието се цели да се намали под 
10 % делът на преждевременно 
напускащите училище и да се достигне 
дял в размер на най-малко 40 % на 
завършилите висше образование сред 
гражданите на възраст 30—34 години. 
Това включва и водещите ѝ инициативи 
и по-специално „Младежта в 
движение“, Програмата за нови умения 
и работни места и „Съюз за иновации“1.
__________________
1COM(2010) 0546 окончателен, 
6.10.2010 г. 

Or. fr

Изменение 248
Marco Scurria

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и 
привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и да се допринесе за 
устойчивото развитие на висшето 
образование в трети държави.

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до професионалното 
образование и обучение, висшето 
образование и обучението за 
възрастни, не само за да се подобри 
качеството на европейското висше 
образование и обучение с оглед на 
постигането на по-широките цели на 
„ЕСЕТ 2020“ и привлекателността на 
Съюза като място за получаване на 
образование, но също и за да се насърчи 
разбирателството между хората и да се 
допринесе за устойчивото развитие на 
висшето образование и обучение в трети 
държави.
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Or. en

Изменение 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и
привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и да се допринесе за 
устойчивото развитие на висшето 
образование в трети държави.

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до професионалното 
образование и обучение, висшето 
образование и обучението за 
възрастни, не само за да се подобри 
качеството на европейското висше 
образование и обучение с оглед на 
постигането на по-широките цели на 
„ЕСЕТ 2020“ и привлекателността на 
Съюза като място за получаване на 
образование, но също и за да се насърчи 
разбирателството между хората и да се 
допринесе за устойчивото развитие на 
висшето образование и обучение в трети 
държави.

Or. en

Изменение 250
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и 

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и 
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привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и да се допринесе за 
устойчивото развитие на висшето 
образование в трети държави.

привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование и за 
научни изследвания, но също и за да се 
насърчи разбирателството между хората 
и да се допринесе за устойчивото 
развитие на висшето образование в 
трети държави. В тази връзка
напомняме за целта на "Европа 2020" 
за инвестиция в размер на не по-малко 
от 3 % от БВП в научни изследвания 
и иновации.

Or. it

Изменение 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и 
привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и да се допринесе за 
устойчивото развитие на висшето 
образование в трети държави.

(8) Програмата следва да включва силно 
международно измерение, особено що 
се отнася до висшето образование, не 
само за да се подобри качеството на 
европейското висше образование с 
оглед на постигането на по-широките 
цели на „ЕСЕТ 2020“ и 
привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и да се допринесе за 
устойчивото развитие на висшето 
образование в отвъдморските страни 
и територии, асоциирани с 
Европейския съюз, а също и в трети 
държави.

Or. fr

Обосновка

Настоящото решение за асоцииране на отвъдморските територии предвижда 
участието на отвъдморски страни и територии (ОСТ) в програмите за обучение и 
образование. Новото предложение за решение припомня също така, че ОСТ са 
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допустими за всички хоризонтални програми на ЕС. Във връзка с това е целесъобразно 
в текста да се уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 252
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В контекста на обновената рамка за 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.) всички млади 
хора следва да се разглеждат като 
ресурс за обществото и да се поддържа 
правото им да участват в 
разработването на политики, които ги 
засягат, чрез постоянен структуриран 
диалог между лицата, отговорни за 
определянето на политиката, и младите 
хора и младежките организации на 
всички равнища.

(9) В контекста на обновената рамка за 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.) всички млади 
хора следва да се разглеждат като 
ресурс за обществото и да се търсят 
възможности за улесняване и 
засилване на тяхното участие в 
разработването на политики, които ги 
засягат, чрез постоянен структуриран 
диалог между лицата, отговорни за 
определянето на политиката, и младите 
хора и младежките организации на 
всички равнища.

Or. en

Изменение 253
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В контекста на обновената рамка за 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.) всички млади 
хора следва да се разглеждат като 
ресурс за обществото и да се поддържа 
правото им да участват в разработването 
на политики, които ги засягат, чрез 
постоянен структуриран диалог между 
лицата, отговорни за определянето на 

(9) В контекста на обновената рамка за 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.) се 
подчертава необходимостта всички 
млади хора да се разглеждат като ресурс 
за обществото и да се поддържа правото 
им да участват в разработването на 
политики, които ги засягат, чрез 
постоянен структуриран диалог между 
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политиката, и младите хора и 
младежките организации на всички 
равнища.

лицата, отговорни за определянето на 
политиката, и младите хора и 
младежките организации на всички 
равнища.

Or. en

Изменение 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена 
мобилността, справедливостта и 
високите постижения в ученето, 
Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от 
социалния им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите 
институции, които са съгласни да 
предоставят на студентите заеми за 
учене в магистърска степен в друга 
европейска държава при 
благоприятни условия.

заличава се

Or. en

Изменение 255
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена 
мобилността, справедливостта и 

заличава се
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високите постижения в ученето, 
Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от 
социалния им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите 
институции, които са съгласни да 
предоставят на студентите заеми за 
учене в магистърска степен в друга 
европейска държава при 
благоприятни условия.

Or. en

Изменение 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите 
институции, които са съгласни да 
предоставят на студентите заеми за 
учене в магистърска степен в друга 
европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да разшири 
системата за стипендии за 
мобилност на студентите, независимо 
от социално-икономическия им 
произход, които желаят да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава.

Or. fr
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Изменение 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия. Поради 
сложната природа на механизмите за 
гарантиране на заеми, системата е 
доброволна и следователно 
държавите членки трябва да решат 
на национално равнище дали да 
участват в този механизъм.

Or. en

Изменение 258
Marco Scurria

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
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магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

магистърската си програма в друга 
държава. Следва да се обърне 
специално внимание на 
подобряването на възможностите за 
образование на студенти в 
неравностойно положение. Този 
механизъм следва да се предоставя на 
финансовите институции, които са 
съгласни да предоставят на студентите 
заеми за учене в магистърска степен в 
друга европейска държава при 
благоприятни условия.

Or. en

Изменение 259
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия. Целта на 
механизма следва да бъде да 
предостави на студентите 
допълнително средство за засилване 
на тяхната мобилност при 
обучението им за магистър и 
следователно подобряване на 
възможностите за образование на 
студенти в неравностойно 
положение. Това допълнително 
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средство следва да е допълващо и не 
следва да има за цел да замени 
системите за отпускане на 
безвъзмездни средства, които са в 
подкрепа на мобилността на 
студентите и вече са въведени на 
местно, национално и европейско 
равнище.

Or. en

Изменение 260
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм има за цел да 
бъде допълващ към вече въведените 
системи за отпускане на безвъзмездни 
средства, и не следва да ги заменя. Той 
следва да се предоставя на финансовите 
институции, които са съгласни да 
предоставят на студентите заеми за 
учене в магистърска степен в друга 
европейска държава при благоприятни 
условия. Освен това правата и 
отговорностите за установяването 
на такъв инструмент следва да се 
определят със съдействието на 
представители на студентите и на 
действащи студентски организации 
на европейско равнище.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се отбележи ясно, че системата за заеми е допълнителна възможност, 
която се предлага на студентите, а не алтернативно средство за финансиране на 
висшето образование. Освен това е важно да се гарантира участието на 
бенефициерите и университетите в определяне на правила и насоки относно 
прилагането на новия финансов инструмент в качеството си на средство за 
увеличаване на прозрачността, участието и ефективността.

Изменение 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който не е заместващ, а 
допълващ системата за отпускане на 
стипендии, и който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

Or. fr

Изменение 262
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
изключително благоприятни условия.

Or. it

Изменение 263
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който не е заместващ, а 
допълващ системата за отпускане на 
стипендии,и който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

Or. fr
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Изменение 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да насърчи мобилността и 
равния достъп до образователни 
програми и програми за обмен, 
Съюзът следва, в съответствие с 
член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, да осигури всички подходящи 
мерки и да вземе под внимание 
спецификата на най-отдалечените 
региони на Съюза, особено от гледна 
точка на тяхната отдалеченост и 
изолираност от европейския 
континент.

Or. en

Изменение 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) С цел да се насърчи 
мобилността и справедливостта в 
ученето и обмена, Съюзът следва да 
предвиди всички необходими мерки, за 
да се вземе предвид спецификата на 
най-отдалечените региони на Съюза, 
особено по отношение на тяхната 
отдалеченост от европейския 
континент и тяхната изолираност.
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Or. fr

Изменение 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Предложение за регламент
Съображение 10б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) С цел да се засили 
интензивността и обемът на 
европейското сътрудничество между 
най-отдалечените региони на Съюза и 
съседните трети държави, 
административните и финансовите 
разпоредби, свързани с прилагането на 
мерките на настоящия регламент, 
предвиждат адаптиране на 
правилата към регионалния 
географски контекст и изграждане на 
необходимия капацитет.

Or. fr

Изменение 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо, 
за да се гарантира, че нито един от тях 
няма да пропусне учебен ангажимент 
или част от него, програма за обучение 

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички необходими
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо
или дори да бъдат премахнати, за да
се гарантира, че нито един от тях няма 
да пропусне учебен ангажимент или 
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или обмен, както и да се избегне 
отменянето на действия или проекти за 
мобилност. В съответствие с член 19 от 
Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 
декември 2004 г. относно условията за 
прием на граждани на трети страни с 
цел образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 
доброволческа дейност, държавите 
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

част от него, програма за обучение или 
обмен, както и да се избегне отменянето 
на действия или проекти за мобилност. 
В съответствие с член 19 от Директива 
2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 
2004 г. относно условията за прием на 
граждани на трети страни с цел 
образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 
доброволческа дейност, държавите 
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

Or. fr

Изменение 268
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо, 
за да се гарантира, че нито един от тях
няма да пропусне учебен ангажимент 
или част от него, програма за обучение 
или обмен, както и да се избегне 
отменянето на действия или проекти за 
мобилност. В съответствие с член 19 от 
Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 
декември 2004 г. относно условията за 
прием на граждани на трети страни с 
цел образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 
доброволческа дейност, държавите-
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо, 
без неоправдано забавяне, при пълно 
зачитане на имиграционните 
критерии на съответната държава 
членка, за да се гарантира, че нито един 
участник, който има право да влезе в 
съответната държава членка, няма 
да пропусне учебен ангажимент или 
част от него, програма за обучение или 
обмен, както и да се избегне отменянето 
на действия или проекти за мобилност. 
В съответствие с член 19 от Директива 
2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 
2004 г. относно условията за прием на 
граждани на трети страни с цел 
образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 



PE496.579v01-00 24/169 AM\914151BG.doc

BG

доброволческа дейност, държавите-
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

Or. en

Изменение 269
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо, 
за да се гарантира, че нито един от тях 
няма да пропусне учебен ангажимент 
или част от него, програма за обучение 
или обмен, както и да се избегне 
отменянето на действия или проекти за 
мобилност. В съответствие с член 19 от 
Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 
декември 2004 г. относно условията за 
прием на граждани на трети страни с 
цел образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 
доброволческа дейност, държавите-
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

(11) Държавите членки следва да се 
стремят да приемат всички подходящи 
мерки за отстраняване на правните и 
административни пречки за правилното 
функциониране на програмата. Това 
предполага също, че визите за 
участниците трябва да се издават бързо 
и на намалени цени, за да се гарантира, 
че нито един от тях няма да пропусне 
учебен ангажимент или част от него, 
програма за обучение или обмен, както 
и да се избегне отменянето на действия 
или проекти за мобилност. В 
съответствие с член 19 от Директива 
2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 
2004 г. относно условията за прием на 
граждани на трети страни с цел 
образование, ученически обмен, 
безвъзмездно обучение или 
доброволческа дейност, държавите-
членки се насърчават да въведат 
ускорени процедури за прием.

Or. en

Обосновка

Цените на визите са неприемливо високи за младите хора, като това — наред с 
административните процедури — затруднява много мобилността на студентите 
към и от страните извън ЕС.
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Изменение 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се засили интензивността 
и обемът на европейското 
сътрудничество между най-
отдалечените региони на Съюза и 
между съседни държави, 
административните и финансовите 
договорености, свързани с 
прилагането на мерките от 
настоящия регламент, предвиждат 
адаптиране на правилата към 
регионалния географски контекст и 
към необходимото за региона 
изграждане на капацитет.

Or. en

Изменение 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С цел да се насърчи 
мобилността и справедливостта в 
ученето и обмена, Съюзът следва да 
предвиди всички необходими мерки, за 
да се вземе предвид спецификата на 
най-отдалечените региони на Съюза, 
особено по отношение на тяхната 
отдалеченост от европейския 
континент и тяхната изолираност.

Or. fr
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Обосновка

Съгласно член 349 от ДФЕС повишената мобилност на младите хора от 
отвъдморските територии към континентална Европа изисква както 
административни, така и финансови корекции, произтичащи от географската 
отдалеченост.

Изменение 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) С цел да се засили 
интензивността и обемът на 
европейското сътрудничество между 
най-отдалечените региони на Съюза и 
държавите от АКТБ, а също и 
отвъдморските страни и територии 
в Карибския басейн, Тихия океан, 
Източна и Южна Африка, както и в 
Индийския океан, 
административните и финансовите 
разпоредби, свързани с прилагането на 
мерките на настоящия регламент, 
предвиждат адаптиране на 
правилата към регионалния 
географски контекст и изграждане на 
необходимия капацитет.

Or. fr

Обосновка

Мобилността на младите хора от отвъдморските страни и територии в рамките на 
тяхната географска среда е в съответствие с насоките, определени от Комисията по 
отношение на регионалната отвореност.

Изменение 273
Marietje Schaake
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Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За справяне с безработицата 
сред младите хора в Съюза следва да 
се обърне специално внимание на 
транснационалното сътрудничество 
между образователни институции за 
висше и професионално образование и 
различни предприятия, с цел да се 
хармонизират учебните програми и 
нуждите на пазара на труда за 
повишаване на пригодността за 
заетост на студентите и развиване 
на предприемаческите им умения.

Or. en

Изменение 274
Doris Pack

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С декларацията от Болоня, 
подписана от министрите на 
образованието на 29 европейски страни 
на 19 юни 1999 г., бяха установени 
междуправителствени процедури, 
насочени към създаване на „Европейско 
пространство за висше образование“, 
което изисква подкрепа на равнището на 
Съюза.

(13) С декларацията от Болоня, 
подписана от министрите на 
образованието на 29 европейски страни 
на 19 юни 1999 г., бяха установени 
междуправителствени процедури, 
насочени към създаване на „Европейско 
пространство за висше образование“. 
На 8-та Болонска министерска 
конференция, проведена в Букурещ, 
Румъния, на 26 и 27 април 2012 г. 47-
те министри на висшето образование 
подписаха Букурещкото комюнике на 
министрите, призоваващо за 
укрепване на Европейското 
пространство за висше образование, 
което изисква продължителна 
подкрепа на равнището на Съюза.
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Or. en

Изменение 275
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Обменът на знания в областта 
на професионалното образование и 
обучението на международно 
равнище следва да се насърчава, наред 
с другото, чрез транснационалната 
мобилност към и от трети държави 
на учащите се в рамките на 
професионалното обучение и на 
обучителите.

Or. de

Изменение 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Необходимо е да се гарантира, че 
са налични повече възможности за 
мобилност за студентите с цел 
професионално и техническо 
образование, включително за 
студентите в комбинирани системи 
за обучение и работа и за 
стажантите. Следва да се установят 
подходящи разпоредби, за да се 
развива тяхната привлекателност и 
да се улесни достъпът до тях, особено 
за лицата, обучени в МСП и в сектора 
на занаятите.
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Or. fr

Обосновка

В комюникето от Брюж се посочва, че едно от основните предизвикателства за 
бъдещето се крие в значителното увеличение на транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на професионалното образование и обучение. По отношение на 
мобилността на стажантите е много важно да са налице посреднически органи за 
подкрепа и опростяване на участието на МСП в качеството им на организации за 
изпращане или за приемане на млади хора в процеса на тяхната мобилност.

Изменение 277
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се увеличат 
интензивността и обемът на 
европейското сътрудничество между 
училищата, мобилността на училищния 
персонал и обучаемите с цел да се 
работи за реализиране на приоритетите, 
определени в плана за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
училищата на 21-ви век, а именно да се 
повиши качеството на училищното 
образование в Съюза в областта на 
развиването на умения, да се подобри 
равнопоставеността и включването в 
училищните системи и институции, а 
също и да се подкрепи учителската 
професия и ръководството на 
училищата. В този контекст особено 
внимание следва да се обръща на 
стратегическите цели да се намали 
ранното напускане на училище, да се 
подобрят резултатите в областта на 
основните умения, да се осигури 
висококачествено образование и грижи 
в ранна детска възраст за повече деца; 
особено внимание следва да се обръща 
и на целите за повишаване на 
професионалната компетентност на 

(15) Необходимо е да се увеличат 
интензивността и обемът на 
европейското сътрудничество между 
училищата, мобилността на училищния 
персонал и обучаемите с цел да се 
работи за реализиране на приоритетите, 
определени в плана за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
училищата на 21-ви век, а именно да се 
повиши качеството на училищното 
образование в Съюза в областта на 
развиването на умения, да се подобри 
равнопоставеността и включването в 
училищните системи и институции, а 
също и да се подкрепи и укрепва 
учителската професия и ръководството 
на училищата. В този контекст следва 
да се даде приоритет на 
стратегическите цели да се намали 
ранното напускане на училище, да се 
подобрят резултатите в областта на 
основните умения, да се осигури 
висококачествено образование и грижи 
в ранна детска възраст за повече деца, 
наред с целите за повишаване на 
професионалната компетентност на 
учителите и училищните ръководители 
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учителите и училищните ръководители 
и подобряване на образователните 
възможности на децата, произхождащи 
от семейства на мигранти, и на тези в 
неравностойно социално-икономическо 
положение.

и подобряване на образователните 
възможности на децата, произхождащи 
от семейства на мигранти, и на тези в 
неравностойно социално-икономическо
положение.

Or. en

Изменение 278
Marco Scurria

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Програмата следва да обръща 
особено внимание на 
териториалното измерение на 
образованието и политиките за 
обучение, и по-специално на 
създаването на неравнопоставеност 
по отношение на образователните 
постижения на национално и местно 
равнище.

Or. en

Обосновка

Проблеми като ранно напускане на училище, социално изключване на младите хора, 
ниски образователни постижения и нисък достъп до образователната 
инфраструктура са широко разпространени в градските райони. Без значение колко 
развиващ се е даден град, тези проблеми се съсредоточават в определени квартали, а 
именно кварталите в неравностойно положение от социално-икономическа гледна 
точка. За справяне с тези предизвикателства местните администрации играят 
ключова роля в координирането и организирането на действия за тяхното 
преодоляване. За да се реализират целите на „Европа 2020“, от голямо значение е 
опитът в справянето с подобни предизвикателства.

Изменение 279
Francisco José Millán Mon
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Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Необходимо е процесът на 
европейска интеграция да се доближи 
до младите хора. За целта се счита за 
подходящо в обучението за средна или 
еквивалентна образователна степен в 
държавите членки да се включи 
специален предмет относно 
контекста, целите и 
функционирането на Европейския 
съюз и неговите институции.

Or. es

Изменение 280
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Програмата е посветена по-
специално също така на 
формулираната в Европейската 
година за активен живот на 
възрастните хора и солидарност 
между поколенията цел за активен 
живот на възрастните хора и за 
мобилност и по-голямо участие на 
възрастните хора като фактори за 
умножаване и активна част от едно 
наистина преживяно „Поколение 
Европа“. За тази цел програмата 
следва да създаде за първи път нова 
видимост чрез включването на 
съответна програма в областта на 
общото и професионалното 
образование.

Or. de
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Изменение 281
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, националните центрове за 
академично признаване (NARIC), 
мрежите „Евридика“, „Euroguidance“ и 
EURODESK, както и тази на 
националните служби за подкрепа на 
инициативата eTwinning, националните 
центрове Europass и националните 
информационни бюра в съседните 
държави е от съществено значение за 
постигане на целите на програмата, по-
специално като предоставят на 
Комисията редовна и актуална 
информация по отношение на различни 
области на дейността на посочените 
организации и чрез разпространяване на 
резултатите от прилагането на 
програмата в Съюза и в трети държави 
участнички.

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, Европейската
платформа на гражданското 
общество за учене през целия живот,
националните центрове за академично 
признаване (NARIC), мрежите 
„Евридика“, „Euroguidance“ и 
EURODESK, както и тази на 
националните служби за подкрепа на 
инициативата eTwinning, националните 
центрове Europass и националните 
информационни бюра в съседните 
държави е от съществено значение за 
постигане на целите на програмата, по-
специално като предоставят на 
Комисията редовна и актуална 
информация по отношение на различни 
области на дейността на посочените
организации и чрез разпространяване на 
резултатите от прилагането на 
програмата в Съюза и в трети държави 
участнички.

Or. en

Обосновка

Платформата EUCIS-LLL, представляваща 31 европейски мрежи от всички сектори 
на образованието и обучението, следва също да бъде ясно упомената като 
референтен партньор от гражданското общество в рамката на регулярния диалог по 
темите на образованието и обучението, тъй като тя е призната през 2009 г. от 
Европейската комисия като „уникален пример“ за платформа за учене през целия 
живот и от години насам участва в диалога с институциите на ЕС (напр. при 
организирането съвместно с ГД „Образование и култура“ на форумите на 
заинтересованите страни).
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Изменение 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, националните центрове за 
академично признаване (NARIC), 
мрежите „Евридика“, „Euroguidance“ и 
EURODESK, както и тази на 
националните служби за подкрепа на 
инициативата eTwinning, националните 
центрове Europass и националните 
информационни бюра в съседните 
държави е от съществено значение за 
постигане на целите на програмата, по-
специално като предоставят на 
Комисията редовна и актуална 
информация по отношение на различни 
области на дейността на посочените 
организации и чрез разпространяване на 
резултатите от прилагането на 
програмата в Съюза и в трети държави 
участнички.

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, националните центрове за 
академично признаване (NARIC), 
мрежите „Евридика“, „Euroguidance“ и 
EURODESK, както и тази на 
националните служби за подкрепа на 
инициативата eTwinning, националните 
центрове Europass и националните 
информационни бюра в съседните 
държави е от съществено значение за 
постигане на целите на програмата, по-
специално като предоставят на 
Комисията редовна и актуална 
информация по отношение на различни 
области на дейността на посочените 
организации и чрез разпространяване на 
резултатите от прилагането на 
програмата в Съюза и в асоциираните 
към него отвъдморски страни и 
територии, както и в трети държави 
участнички.

Or. fr

Обосновка

Настоящото решение за асоцииране на отвъдморските територии предвижда 
участието на отвъдморски страни и територии (ОСТ) в програмите за обучение и 
образование. Новото предложение за решение припомня също така, че ОСТ са 
допустими за всички хоризонтални програми на ЕС. Във връзка с това е целесъобразно 
в текста да се уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 283
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Позоваване 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да бъде засилено 
сътрудничеството между програмата и 
международните организации в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, и в частност със 
Съвета на Европа.

(18) Следва да бъде засилено 
сътрудничеството между програмата и 
международните организации в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, и в частност със 
Съвета на Европа, както и 
сътрудничеството в рамките на 
международните програми с 
държавите от Европейската 
политика на сближаване.

Or. pl

Изменение 284
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмата следва да допринесе 
за развитието в световен мащаб на 
високи постижения в изследването на 
европейската интеграция, като по-
специално следва да подкрепя 
институциите, които имат 
европейска структура на управление, 
обхващат целия спектър на 
областите на политиката, 
представляващи интерес за Съюза, 
които са организации с идеална цел и 
осигуряват признати академични 
степени.

(19) За да се допринесе за развитието в 
световен мащаб на високи постижения в 
изследването на европейската 
интеграция и за да се отговори на 
нарастващата нужда от познания и 
от диалог за процеса на европейска 
интеграция и неговото развитие, е 
важно да се стимулират високи 
постижения в преподаването, 
научните изследвания и размисъла в 
тази област като се оказва подкрепа 
на институции за висше образование, 
които се специализират в 
изучаването на процеса на европейска 
интеграция, европейски организации в 
областта на образованието и 
обучението и програмата „Жан 
Моне“.

Or. en
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Обосновка

Изменението е необходимо, за да се хармонизира езиково в рамките на целия текст и 
да се приведе в съответствие с определенията: ето защо е важно да се използва 
понятието „организации“ вместо „асоциации“.

Изменение 285
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмата следва да допринесе за 
развитието в световен мащаб на високи 
постижения в изследването на 
европейската интеграция, като по-
специално следва да подкрепя 
институциите, които имат европейска 
структура на управление, обхващат 
целия спектър на областите на 
политиката, представляващи интерес за 
Съюза, които са организации с идеална 
цел и осигуряват признати академични 
степени.

(19) Програмата следва да допринесе за 
развитието в световен мащаб на високи 
постижения в изследването на 
европейската интеграция, като по-
специално следва да подкрепя 
институциите, които имат европейска 
структура на управление, обхващат 
целия спектър на областите на 
политиката, представляващи интерес за 
Съюза, които са организации с идеална 
цел и осигуряват признати академични 
степени, но също и международни 
организации и институции, чийто 
предмет на дейност попада в сферата 
на интерес на Съюза и които 
подкрепят и насърчават 
мобилността и европейското 
сътрудничеството, като Европейския 
университетски институт и 
Европейската организация по 
публично право.

Or. el

Изменение 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Програмата следва да допринесе за 
развитието в световен мащаб на високи 
постижения в изследването на 
европейската интеграция, като по-
специално следва да подкрепя 
институциите, които имат европейска 
структура на управление, обхващат 
целия спектър на областите на 
политиката, представляващи интерес за 
Съюза, които са организации с идеална 
цел и осигуряват признати академични 
степени.

(19) Програмата следва да допринесе за 
развитието в световен мащаб на високи 
постижения в изследването на 
европейската интеграция, като по-
специално следва да подкрепя, 
включително чрез оперативните 
фондове, институциите, които имат 
европейска структура на управление, 
обхващат целия спектър на областите на 
политиката, представляващи интерес за 
Съюза, които са организации с идеална 
цел и осигуряват признати академични 
степени.

Or. fr

Изменение 287
Емил Стоянов

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Програмата следва да има за цел 
да се намалят съществуващите 
различия в плащанията за участници 
от различни държави членки, които 
изпълняват проекти по програмата.

Or. en

Изменение 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В съобщението на Комисията (20) В съобщението на Комисията 
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относно „Развиване на европейското 
измерение в спорта“ от 18 януари 
2011 г. се излагат идеите на Комисията 
за действие на равнището на Съюза в 
областта на спорта след влизането в 
сила на Договора от Лисабон и се 
предлага списък с конкретни действия 
за Комисията и държавите членки, 
разделени в три основни глави: 
обществената роля на спорта, 
икономическото измерение на спорта и 
организацията на спорта.

относно „Развиване на европейското 
измерение в спорта“ от 18 януари 
2011 г. се излагат идеите на Комисията 
за действие на равнището на Съюза в 
областта на спорта след влизането в 
сила на Договора от Лисабон и се 
предлага списък с конкретни действия 
за Комисията и държавите членки за 
повишаване на европейската спортна 
идентичност, разделени в три основни 
глави: обществената роля на спорта, 
икономическото измерение на спорта и 
организацията на спорта.

Or. es

Изменение 289
Дата на назначаване

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Необходимо е съсредоточаване 
на вниманието върху масовия спорт и 
доброволното участие в спорта с 
оглед на ключовата роля, която те 
играят при насърчаването на 
социално приобщаване, равни 
възможности и физическа дейност, 
укрепваща здравето.

Or. en

Изменение 290
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Мерките, прилагани по 
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отношение на спорта, трябва да 
отчитат критериите, установени 
от Съвета на Европа в 
Международната конвенция за борба 
с употребата на допинг и 
Европейската конвенция за 
насилието и лошото поведение на 
зрители, както и в Препоръка 
CM/Rec (2011) 10 на Комитета на 
министрите към държавите членки 
относно насърчаването на 
почтеността в спорта за борба срещу 
манипулирането на резултатите, по-
специално уреждането на мачове.

Or. fr

Изменение 291
Ivo Belet

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По-високата прозрачност на 
професионалните квалификации и 
умения и по-широко използване на 
инструментите на Съюза следва да 
улеснят мобилността в Европа за 
целите на ученето през целия живот, 
като по този начин допринесат за 
подобряването на качеството на 
образованието и обучението и улеснят 
мобилността за професионални цели 
както между държавите, така и между 
секторите. Осигуряването на достъп на 
учащите се младежи до методи, 
практики и технологии, използвани в 
други държави, ще им помогне да
повишат пригодността си за заетост в 
глобализираната икономика, като също 
така ще спомогне за придаването на по-
голяма привлекателност на работните 
места, предполагащи работа на 

(21) По-високата прозрачност на 
професионалните квалификации и 
умения и по-широко използване на 
инструментите на Съюза за признаване
следва да допринесат за подобряване 
на качеството на образованието,
обучението и работата с младите 
хора, и да улеснят мобилността за 
целите както на ученето през целия 
живот, така и за професионални цели 
в Европа, между държавите, както и 
между секторите. Осигуряването на 
достъп на всички учащи се младежи (в 
това число студенти, доброволци, 
учащи се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение) до методи, практики и 
технологии, използвани в други 
държави, ще повишат тяхната 
пригодност за заетост в 
глобализираната икономика, като също 
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международната сцена. така ще спомогне за придаването на по-
голяма привлекателност на работните 
места, предполагащи работа на 
международната сцена.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 7, внесено от докладчика. По-голям акцент върху сектора на 
младите хора и работата с тях.

Изменение 292
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По-високата прозрачност на 
професионалните квалификации и 
умения и по-широко използване на 
инструментите на Съюза следва да 
улеснят мобилността в Европа за целите 
на ученето през целия живот, като по 
този начин допринесат за 
подобряването на качеството на 
образованието и обучението и улеснят 
мобилността за професионални цели 
както между държавите, така и между 
секторите. Осигуряването на достъп на 
учащите се младежи до методи, 
практики и технологии, използвани в 
други държави, ще им помогне да 
повишат пригодността си за заетост в 
глобализираната икономика, като също 
така ще спомогне за придаването на по-
голяма привлекателност на работните 
места, предполагащи работа на 
международната сцена.

(21) По-високата прозрачност, 
съпоставимост и признаване на 
професионалните квалификации и 
умения и по-широко използване на 
инструментите на Съюза следва да 
улеснят мобилността в Европа за целите 
на ученето през целия живот, като по 
този начин допринесат за 
подобряването на качеството на 
образованието и обучението и улеснят 
мобилността за професионални цели 
както между държавите, така и между 
секторите. Осигуряването на достъп на 
учащите се младежи до методи, 
практики и технологии, използвани в 
други държави, ще им помогне да 
повишат пригодността си за заетост в 
глобализираната икономика, като също 
така ще спомогне за придаването на по-
голяма привлекателност на работните 
места, предполагащи работа на 
международната сцена.

Or. de
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Изменение 293
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Конкретен акцент следва да се 
постави върху масовия спорт, особено 
с помощта на водени от общностите 
спортни организации за масов спорт, 
които най-добре могат да разберат 
нуждите на местните общности от 
гледна точка на важната роля, която 
играе спортът за насърчаване на 
социалното приобщаване, равните 
възможности и укрепващата 
здравето физическа активност. Освен 
това могат да се предоставят 
ограничени средства за провеждане на 
подходящ диалог със заинтересовани 
страни в областта на спорта, при 
условие че тези разходи не окажат 
въздействие върху способността на 
програмите за масов спорт да се 
финансират и изпълняват 
ефективно.

Or. en

Изменение 294
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Позоваване 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За тази цел се препоръчва да се 
разшири използването на единната 
рамка за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
компетентности („Европас“) в 
съответствие с Решение 
№ 2241/2004/ЕО на Европейския 

(22) За тази цел се препоръчва да се 
разшири използването на единната 
рамка за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
компетентности („Европас“) в 
съответствие с Решение 
№ 2241/2004/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 15 декември 
2004 г., Европейската квалификационна 
рамка (ЕКР) в съответствие с Препоръка 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 г., Европейска система 
за кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. и Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити 
(ECTS).

парламент и на Съвета от 15 декември 
2004 г., Европейската квалификационна 
рамка (ЕКР) в съответствие с Препоръка 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2008 г., Европейска система 
за кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. и Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити 
(ECTS). За да се повиши мобилността 
на студентите, държавите членки 
трябва да осигурят по-добри условия 
и единни рамки за признаване на 
положените изпити и 
продължителността на обученията, 
проведени в рамките на студентския 
обмен.

Or. pl

Изменение 295
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се гарантира по-голяма 
ефективност в сферата на 
комуникацията с широката 
общественост и по-силно 
взаимодействие между 
комуникационните дейности, 
предприети по инициатива на 
Комисията, средствата, отделени за 
комуникация по силата на настоящия 
регламент, трябва да допринесат за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, при условие че те 
са свързани с общите цели на 
настоящия регламент.

заличава се
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Or. en

Изменение 296
Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се осигури 
европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите членки в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и с други 
дейности, по-специално в сферата на 
културата, научните изследвания, 
промишлената политика и политиката 
на сближаване, политиката на 
разширяване и външните отношения.

(24) Необходимо е да се осигури 
европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите членки в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и с други 
дейности, по-специално в сферите на 
културата и медиите, заетостта, 
здравето, научните изследвания и 
иновациите, предприятията, 
правосъдието, потребителите, 
развитието, промишлената политика и 
политиката на сближаване, политиката 
на разширяване и външните отношения, 
както и в съответствие с 
настоящите макрорегионални 
стратегии на Съюза и със 
стратегиите, които биха могли да се 
приемат през периода на изпълнение 
на програмата.

Or. es

Изменение 297
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се осигури (24) Необходимо е да се осигури 
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европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите-членки в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и с други 
дейности, по-специално в сферата на 
културата, научните изследвания, 
промишлената политика и политиката 
на сближаване, политиката на 
разширяване и външните отношения.

европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите членки в 
съответствие с членове 165, 166 и 167, 
параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
както и с други дейности, по-специално 
в сферата на културата, заетостта, 
здравеопазването, научните 
изследвания и иновациите,
предприятията, правосъдието, 
потребителите, развитието, 
околната среда, промишлената 
политика и политиката на сближаване, 
политиката на разширяване и външните 
отношения, както и в съответствие 
със стратегията на Европейския съюз 
за региона на Балтийско море и 
стратегията на Европейския съюз за 
региона на река Дунав, а също така и 
евро-средиземноморското 
партньорство.

Or. en

Изменение 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да се осигури 
европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите-членки в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и с други 
дейности, по-специално в сферата на 
културата, научните изследвания, 
промишлената политика и политиката 
на сближаване, политиката на 

(24) Необходимо е да се осигури 
европейската добавена стойност на 
всички действия, провеждани в рамките 
на програмата, и допълване на 
дейностите на държавите членки в 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и с други 
дейности, по-специално в сферата на 
културата и медиите, заетостта, 
здравето, научните изследвания и 
иновациите, предприятията, 
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разширяване и външните отношения. правосъдието, потребителите, 
развитието, промишлената политика и 
политиката на сближаване, политиката 
на разширяване и външните отношения, 
както и в съответствие с 
макрорегионалните стратегии на 
Съюза, като стратегията на 
Европейския съюз за региона на 
Балтийско море, стратегията на ЕС 
за региона на река Дунав и 
стратегията на ЕС за 
Средиземноморския регион.

Or. it

Обосновка

Изменението се променя с малка промяна чрез добавяне на стратегията на 
Европейския съюз за Средиземноморието.

Изменение 299
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Ефективното управление на 
изпълнението, включително оценката и 
мониторингът, изисква разработването 
на конкретни показатели, които могат 
да бъдат измервани с течение на 
времето, като същевременно са 
реалистични, отразяват логиката на 
намесата и са от значение за 
съответната йерархия от цели и 
дейности.

(25) Ефективното управление на 
изпълнението, включително оценката и 
мониторингът, изисква разработването 
на конкретни, измерими и 
реалистични показатели, които ще
отразяват логиката на намесата.
Резултатите от изпълнението на 
европейските програми следва най-
общо да подпомагат разработването 
на младежките политики и 
европейската стратегия за 
младежта, и обратно.

Or. el
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Изменение 300
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Всички препратки към 
национални органи и национални 
агенции следва също да важат за 
регионалните органи и регионалните 
агенции. Това обаче следва да е 
валидно само в случаите, в които 
даден регион има пълни правомощия 
по отношение на университет и 
образователни политики.

Or. en

Изменение 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Физическите лица от 
отвъдморски страни и територии 
(ОСТ) и компетентните органи и 
публични и/или частни институции 
на ОСТ могат да участват в 
програмите на Съюза в съответствие 
с разпоредбите, предвидени в 
решението на Съвета за асоцииране 
на отвъдморските страни и 
територии към Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Настоящото решение за асоцииране на отвъдморските територии предвижда 
участието на отвъдморски страни и територии (ОСТ) в програмите за обучение и 
образование. Новото предложение за решение припомня също така, че ОСТ са 



PE496.579v01-00 46/169 AM\914151BG.doc

BG

допустими за всички хоризонтални програми на ЕС. Във връзка с това е целесъобразно 
в текста да се уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“ подчертаха, inter alia, целта да 
се улесни по-нататъшното участие
на съседните държави в действия на 
Съюза в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет във висшето 
образование, както и отварянето на 
бъдещата програма за образование също 
и за съседните държави.

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“ подчертаха, inter alia, целта за 
по-нататъшно улесняване на 
участието на съседните държави в 
действия на Съюза в областта на 
мобилността и изграждането на 
капацитет във висшето образование, 
както и отварянето на бъдещата 
програма за образование също и за 
съседните държави. Същата цел следва 
да бъде постигната в случаите, 
когато има държави кандидатки или 
потенциални кандидатки.

Or. en

Изменение 303
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 
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сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“26 подчертаха, inter alia, целта 
да се улесни по-нататъшното участие на 
съседните държави в действия на Съюза 
в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет във висшето 
образование, както и отварянето на 
бъдещата програма за образование 
също и за съседните държави.

сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“26 подчертаха, inter alia, целта 
да се улесни по-нататъшното участие на 
съседните държави в действия на Съюза 
в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет във висшето 
образование.

Or. it

Изменение 304
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Позоваване 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“ подчертаха, inter alia, целта да 
се улесни по-нататъшното участие на 
съседните държави в действия на Съюза 
в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет във висшето 
образование, както и отварянето на 
бъдещата програма за образование също 
и за съседните държави.

(30) Европейската комисия и 
върховният представител на 
Европейския съюз по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в съвместното си съобщение 
„Нов отговор на промените в съседните 
държави“ подчертаха, inter alia, целта да 
се улесни по-нататъшното участие на 
съседните държави в действия на Съюза 
в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет във висшето 
образование, както и отварянето на 
бъдещата програма за образование също 
и за съседните държави. В този 
контекст трябва да се подчертае 
взаимната изгода, произтичаща от 
по-широкото включване на 
държавите от ЕПС в програмите за 
мобилност.

Or. pl
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Изменение 305
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) На всеки от етапите на извършване 
на разходите финансовите интереси на 
Съюза трябва да бъдат защитавани 
посредством пропорционални мерки, 
включително предотвратяване, 
констатиране и разследване на 
нередности, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправомерно 
използвани средства, и когато е 
уместно, чрез налагане на санкции. 
Въпреки че за действията на Съюза по 
външно подпомагане е налице 
нарастваща нужда от финансиране, 
икономическото и бюджетното 
състояние на Съюза ограничават 
наличните за тази помощ ресурси. 
Необходимо е Комисията да потърси 
най-ефикасния начин за 
оползотворяване на съществуващите 
ресурси, по-специално чрез 
използването на финансови 
инструменти, притежаващи „ефект на 
лоста“.

(31) На всеки от етапите на извършване 
на разходите финансовите интереси на 
Съюза трябва да бъдат защитавани 
посредством пропорционални мерки, 
включително предотвратяване, 
констатиране и разследване на 
нередности, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправомерно 
използвани средства, и когато е 
уместно, чрез налагане на санкции. 
Въпреки че за действията на Съюза по 
външно подпомагане е налице 
нарастваща нужда от финансиране, 
икономическото и бюджетното 
състояние на Съюза ограничават 
наличните за тази помощ ресурси. 
Необходимо е Комисията да потърси 
най-ефикасния и устойчив начин за 
оползотворяване на съществуващите 
ресурси, по-специално чрез 
използването на финансови 
инструменти, притежаващи „ефект на 
лоста“.

Or. en

Изменение 306
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 31а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Намаляването на 
административните тежести и 
разходите за управление е неизбежно, 
с цел да се отстранят пречките за 
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участието в програмата на всички 
потенциални бенефициери. 
Съществено важно е установяването 
на механизми за постоянно включване 
на бенефициерите и техните 
представителни асоциации в 
изпълнението и мониторинга на 
дейностите, предвидени в рамката на 
програмата.

Or. en

Обосновка

Наред с необходимостта да има съответствие на политически приоритети с 
програми, важно е да се премахнат пречките за участие. Потенциалните кандидати 
често се обезкуражават от процедурите за кандидатстване, както и от 
административните тежести, които съпровождат управлението на проекти на ЕС. 
Важно е да се каже, че трябва да се установят по-ефективни и по-лесни за 
потребителя процедури за кандидатстване по програмата.

Изменение 307
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В своето съобщение „Бюджет за 
Европа 2020“ от 29 юни 2011 г. 
Комисията подчерта ангажимента си за 
опростяване на финансирането на 
Съюза. При създаването на единна 
програма за образованието, обучението, 
младежта и спорта следва да се 
предвиди значително опростяване, 
рационализиране и полезно 
взаимодействие при управлението на 
програмата. Изпълнението следва да 
бъде опростено в по-голяма степен чрез 
използването на финансиране с 
еднократни суми, единични разходи и 
единни ставки, както и намаляване на 
формалните изисквания за 
бенефициерите и държавите членки.

(32) В своето съобщение „Бюджет за 
Европа 2020“ от 29 юни 2011 г. 
Комисията подчерта ангажимента си за 
опростяване на финансирането на 
Съюза. При създаването на единна 
програма за образованието, обучението, 
младежта и спорта следва да се 
предвиди значително опростяване, 
рационализиране и полезно 
взаимодействие при управлението на 
програмата. Изпълнението следва да 
бъде опростено в по-голяма степен чрез 
използването на финансиране с 
еднократни суми, единични разходи и 
единни ставки, както и намаляване на 
формалните и бюрократични
изисквания за бенефициерите и 
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държавите членки.

Or. el

Изменение 308
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С цел да се осигури бърз отговор на 
променените потребности през целия 
срок на програмата, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на
разпоредбите, свързани с критериите за 
ефективност и на дейностите, 
управлявани от националните агенции.
От особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на извършваната от нея 
подготвителна работа, включително на 
експертно равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегирани актове 
Комисията следва да гарантира 
подходящо, навременно и едновременно 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

(33) С цел да се осигури бърз отговор на 
променените потребности през целия 
срок на програмата, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
разпоредбите, свързани с критериите за 
ефективност и на дейностите, 
управлявани от националните агенции. 
От особено значение е Комисията да 
проведе подходящи консултации по 
време на извършваната от нея 
подготвителна работа, включително на 
експертно равнище и със 
заинтересованите страни. При 
подготовката и изготвянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
гарантира подходящо, навременно и 
едновременно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Обосновка

Изпълнението на една ефективна и ориентирана към потребителите програма, която 
е в състояние да повиши въздействието върху обществото, може да бъде 
осъществено само с приноса и консултациите с бенефициерите, за целите на доброто 
управление.
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Изменение 309
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Програмата обхваща три 
различни области и комитетът, 
създаден съгласно член 30 от 
настоящия регламент ще разглежда 
както хоризонтални, така и 
секторни въпроси. Задължение на 
държавите членки е да гарантират, 
че изпращат съответни 
представители във връзка с темите 
от дневния ред, а задължение на 
председателя на комитета е да 
гарантира, че дневният ред на 
заседанията посочва ясно засегнатия 
сектор или засегнатите сектори и 
темите, съгласно сектора, които ще 
бъдат обсъждани на всяко заседание. 
За да се повиши участието и 
прозрачността следва да се проведат 
консултации със социалните 
партньори и европейските 
заинтересовани страни, действащи в 
сферата на образованието. Тези 
организации също така ще бъдат 
канени за участие в заседанията като 
наблюдатели съгласно обсъжданите 
теми.

Or. en

Изменение 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Съображение 35а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Програмата обхваща три 
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различни области и комитетът, 
създаден съгласно член 30 от 
настоящия регламент, ще разглежда 
както хоризонтални, така и 
секторни въпроси. Задължение на 
държавите членки е да гарантират, 
че изпращат съответни 
представители във връзка с темите 
от дневния ред, а задължение на 
председателя на комитета е да 
гарантира, че дневният ред на 
заседанията посочва ясно засегнатия 
сектор или засегнатите сектори и 
темите, съгласно сектора, които ще 
бъдат обсъждани на всяко заседание. 
Когато е целесъобразно, социалните 
партньори (включително 
сдруженията на родители на 
ученици, представителите на 
учениците, преподавателите и 
непедагогическия персонал) и 
представителите на гражданското 
общество следва да бъдат поканени 
да участват в заседанията като 
консултативни членове.

Or. fr

Изменение 311
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Програмата обхваща младежта, 
по-специално в контекста на 
неформалното и самостоятелно 
учене, активното гражданство, 
социалното приобщаване и 
доброволческата дейност.

Or. en
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Изменение 312
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тя има международно измерение в 
съответствие с член 21 от Договора за 
Европейския съюз, а освен това ще 
подкрепя дейности в областта на 
спорта.

4. Програмата има международно 
измерение в съответствие с член 21 от 
Договора за Европейския съюз, 
насочено към оказване на подкрепа на 
външната дейност на Съюза, 
включително популяризирането на 
европейски ценности в световен 
мащаб и неговите цели за развитие, 
чрез сътрудничество между Съюза и 
трети държави.

Or. de

Изменение 313
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Тя има международно измерение в 
съответствие с член 21 от Договора за 
Европейския съюз, а освен това ще 
подкрепя дейности в областта на спорта.

4. Тя има международно измерение в 
съответствие с член 21 от Договора за 
Европейския съюз, а освен това ще 
подкрепя масови дейности в областта на 
спорта.

Or. en

Изменение 314
Malika Benarab-Attou

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

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което 
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, включително 
предоставянето на консултации и 
услуги по ориентиране;

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което 
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите или 
участието в обществото в личен, 
граждански, културен, социален и/или 
свързан с трудовата дейност план, 
включително предоставянето на 
консултации и услуги по ориентиране;

Or. fr

Изменение 315
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което 
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, включително 
предоставянето на консултации и 
услуги по ориентиране;

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, висше 
образование, продължаващо 
професионално развитие, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което 
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, включително 
предоставянето на консултации и 
услуги по ориентиране;

Or. en

Изменение 316
Mitro Repo
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което 
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, включително 
предоставянето на консултации и 
услуги по ориентиране;

1. „учене през целия живот“ е всякакъв 
вид общо образование, професионално 
образование и обучение, висше 
образование, продължаващо 
професионално развитие, неформално 
образование и самостоятелно учене, 
предприето в течение на живота, което
води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, включително 
предоставянето на консултации и 
услуги по ориентиране;

Or. en

Изменение 317
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „неформална среда“ е контекст на 
провеждане на учебна дейност, който 
често е планиран и организиран, но не 
е част от официалната система за 
образование и обучение.

2. „неформално образование“ е процес, 
който осигурява възможност на 
хората да развиват своите ценности, 
умения и познания извън рамката на 
формалното образование;

Or. fr

Изменение 318
Katarína Neveďalová

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

2. „неформална среда“ е контекст на 
провеждане на учебна дейност, който 
често е планиран и организиран, но не 
е част от официалната система за 
образование и обучение.

2. „неформално образование“ е 
организиран процес, който 
предоставя на хората възможност да 
усъвършенстват ценности, умения и 
компетентности, различни от тези, 
развивани в рамките на официалната 
система за образование. Тези 
способности включват широк 
спектър от компетентности като 
междуличностни, екипни, 
организационни, управление на 
конфликти, междукултурна 
осведоменост, лидерство, планиране, 
организиране, координация и 
практически умения за решаване на 
проблеми, работа в екип, 
самочувствие, дисциплина и 
отговорност;

Or. en

Обосновка

В регламента се използва терминът „неформална среда“, а всъщност следва да се 
има предвид секторът на „неформалното образование“. Освен това е необходимо 
неформалното образование да бъде правилно дефинирано в регламента.

Изменение 319
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „неформално обучение“ е обучение, 
което се осъществява извън рамките 
на планираната педагогическа 
практика или успоредно с 
организираното и структурирано 
образование. То няма учебен план, но 
може да бъде стимулирано чрез 
места за обучение и опит, за да 
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подпомогне самочувствието, 
дисциплината и отговорността;

Or. en

Обосновка

Според дефиницията на ОИСР неформалното обучение е процес на обучение, който не 
е организиран, няма определени цели по отношение на резултатите от обучението и 
не е целенасочен от гледна точка на обучаващия се. Често го наричат учене чрез опит 
или само опит. Идеята е, че самият факт, че съществува, постоянно поставя човека 
в ситуации на учене на работното място, у дома или например през свободното 
време.

Изменение 320
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „структуриран диалог“ е 
гарантирането на навременно и 
ефективно участие на младите хора и 
други подходящи действащи лица в 
сферата на младежта, с цел 
формулиране на политиките, 
свързани с живота на младите хора;

Or. en

Обосновка

Структурираният диалог с младите хора е ключов процес в политиката на ЕС за 
младежта. Тъй като настоящата програма има за цел да подкрепи участието на 
младите хора и реформирането на политиката, процесът на структурирания диалог 
следва да се дефинира в предложението. Дефиницията е от 29 април 2008 г. 
ГДОК/D1/JK/D(2008): новото понятие европейски структуриран диалог с младите 
хора.

Изменение 321
Katarína Neveďalová
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове и 
неформално учене, или преподаване или 
участие в транснационална
професионална развойна дейност. Тя 
може да включва подготвителен курс за 
учене на езика на приемащата страна. 
Мобилността с учебна цел обхваща и 
младежкия обмен и транснационалните 
дейности за професионално развитие, в 
които участват специалисти, работещи с 
младежи;

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително качествено 
чиракуване, стажове и неформално 
учене, асистентски стажове или 
преподаване или участие в 
професионална развойна дейност. Тя 
може да включва подготвителен курс за 
учене на езика на приемащата страна, 
както и последващи действия. 
Мобилността с учебна цел обхваща и
младежкия обмен, доброволческите 
дейности, неформалното учене,
самостоятелното учене и 
транснационалните дейности за 
професионално развитие, в които 
участват специалисти, работещи с 
младежи;

Or. en

Изменение 322
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове и 
неформално учене, или преподаване или
участие в транснационална 
професионална развойна дейност. Тя 
може да включва подготвителен курс за 
учене на езика на приемащата страна. 

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове, 
договори за чиракуване, доброволческа 
дейност и неформално учене, или 
преподаване или участие в 
транснационална професионална 
развойна дейност. Тя може да включва 
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Мобилността с учебна цел обхваща и 
младежкия обмен и транснационалните 
дейности за професионално развитие, в 
които участват специалисти, работещи с 
младежи;

подготвителен курс за учене на езика на 
приемащата страна, както и 
последващи действия. Мобилността с 
учебна цел обхваща и младежките 
дейности, доброволческите дейности, 
неформалното и самостоятелното 
учене, както и транснационалните 
дейности за професионално развитие, в 
които участват специалисти, работещи с 
младежи;

Or. fr

Изменение 323
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 
които участват организации, работещи в 
областта на образованието, обучението 
и/или младежта, като те могат да 
включват и други организации.

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално и международно
сътрудничество, в които участват 
организации, работещи в областта на 
образованието, обучението, спорта
и/или младежта, като те могат да 
включват и други местни или 
професионалниорганизации;

Or. en

Изменение 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 
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които участват организации, работещи в 
областта на образованието, обучението 
и/или младежта, като те могат да 
включват и други организации.

които участват организации, работещи в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, като те могат да 
включват и други организации;

Or. es

Изменение 325
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 
които участват организации, работещи в 
областта на образованието, обучението 
и/или младежта, като те могат да 
включват и други организации.

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 
които участват публични и 
частниорганизации, работещи в 
областта на образованието, обучението 
и/или младежта, като те могат да 
включват и други организации, 
отговарящи за или свързани с 
образованието и обучението;

Or. en

Обосновка

Публичните власти, и по-специално местните правителства, съставят и 
координират подробни планове за местно развитие, които определят приоритетите 
за действие в много области на политиката, включително образованието и 
обучението. По-специално те обединяват училищата, университетите, 
научноизследователските центрове и предприятията.

Изменение 326
Marek Henryk Migalski

Предложение за директива
Член 2 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

5) „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 
държавите членки, както и между 
държавите членки и други участващи 
в програмите държави и субекти, по-
специално в рамките на отворените 
методи на координация;

Or. pl

Изменение 327
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, както и
подкрепа за разработване на 
европейска политика за младежта,
чрез процес на политическо 
сътрудничество между държавите 
членки, по-специално в рамките на 
отворения метод на координация, 
включително структурирания диалог 
с младите хора;

Or. en

Изменение 328
Martin Kastler
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, както и 
насърчаване на развитието на 
европейското гражданство, чрез 
процес на политическо сътрудничество 
между държавите членки, по-специално 
в рамките на отворения метод на 
координация;

Or. de

Изменение 329
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на
изграждане на капацитет на 
заинтересованите страни и
политическо сътрудничество между 
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

Or. fr

Изменение 330
Chrysoula Paliadeli
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „виртуална мобилност“ са 
организирани на институционално ниво 
дейности, подкрепяни с помощта на 
информационните и комуникационните 
технологии, чрез които се осъществят 
или улесняват международни прояви на 
сътрудничество в контекста на 
преподаване и/или обучение;

6. „виртуална мобилност“ са 
организирани на институционално ниво 
дейности, подкрепяни с помощта на 
информационните и комуникационните 
технологии, включително 
електронното обучение,чрез които се 
осъществят или улесняват 
международни прояви на 
сътрудничество в контекста на 
преподаване и/или обучение;

Or. en

Изменение 331
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „персонал“ са лицата, които на 
професионални или доброволни начала 
участват в дейности в областта на 
образованието, обучението или 
неформалното учене за младежи. 
Персоналът може да включва учители, 
инструктори, училищни ръководители, 
специалисти, работещи с младежи, 
както и незает в преподаването 
персонал;

7. „персонал“ са лицата, които на 
професионални или доброволни начала 
участват в дейности в областта на 
образованието, обучението или 
формалното и неформалното учене за 
младежи. Персоналът може да включва 
учители, инструктори, посредници, 
доброволци, училищни ръководители, 
специалисти, работещи с младежи, 
както и незает в преподаването 
персонал;

Or. fr

Изменение 332
Chrysoula Paliadeli
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „персонал“ са лицата, които на 
професионални или доброволни начала 
участват в дейности в областта на 
образованието, обучението или 
неформалното учене за младежи. 
Персоналът може да включва учители, 
инструктори, училищни ръководители, 
специалисти, работещи с младежи, 
както и незает в преподаването 
персонал;

7. „персонал“ са лицата, които на 
професионални или доброволни начала 
участват в дейности в областта на 
образованието, обучението или 
неформалното учене за младежи. 
Персоналът може да включва 
университетски преподаватели, 
учители, инструктори, училищни 
ръководители, специалисти, работещи с 
младежи, както и незает в 
преподаването персонал;

Or. en

Изменение 333
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. „работа с младежта“ са 
действия, дейности, процеси и 
проекти, предприети от, със или за 
младежта с цел да се осигури 
пространство за тяхното личностно 
развитие и за техните нужди. Освен 
това тя има за цел да подобри 
социалното, политическото и 
икономическото положение на 
младите хора, да повиши техните 
умения и социални мрежи, както и да 
увеличи нивото на тяхното 
представяне и активно участие или 
да изгради техния капацитет за 
извършване на такива действия;

Or. en
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Обосновка

В предложението липсва дефиниция на работата с младежта, въпреки че тя се 
споменава неколкократно. Дефиницията е взета от тези, които се използват в 
Рамката за европейско сътрудничество в сферата на младежта.

Изменение 334
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „специалист, работещ с младежи“ е 
лице, което на професионални или 
доброволни начала работи в областта 
на неформалното учене;

8. „специалист, работещ с младежи“ е 
лице, което работи с млади хора, за да 
ги ангажира в неформално 
образование. Специалист, работещ с 
младежи може да се отнася за 
платен персонал или младежки лидер 
на доброволни начала;

Or. en

Изменение 335
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „специалист, работещ с младежи“ е 
лице, което на професионални или 
доброволни начала работи в областта 
на неформалното учене;

8. „специалист, работещ с младежи“ е 
лице, което работи в областта на 
неформалното, формалното или 
самостоятелното учене;

Or. fr

Изменение 336
Emma McClarkin
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност), извършвана от младеж, 
индивидуално или в група, която се 
характеризира с неформален подход към 
обучението;

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност, спорт), извършвана от 
младеж, индивидуално или в група, 
която се характеризира с неформален 
подход към обучението;

Or. en

Изменение 337
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например
младежки обмен, доброволческа 
дейност), извършвана от младеж, 
индивидуално или в група, която се 
характеризира с неформален подход към 
обучението;

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност), извършвана от младеж, 
индивидуално или в група, която се 
характеризира с неформален подход към 
обучението и която може да бъде 
добавена в “Европейския паспорт на 
уменията”;

Or. it

Обосновка

С това изменение бих искал да подчертая, че “младежката дейност” би могла да се 
признае за част от Европейския паспорт на уменията.

Изменение 338
Katarína Neveďalová
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност), извършвана от младеж, 
индивидуално или в група, която се
характеризира с неформален подход
към обучението;

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност или обучение на младежи), 
извършвана от младеж, индивидуално 
или в група, по-специално чрез 
младежки организации, която се 
характеризира с неформален
преподавателски подход;

Or. en

Изменение 339
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. „доброволчество“ означава 
дейности, включително официално, 
неформално, самостоятелно и 
професионално учене и обучение, 
които се извършват доброволно, въз 
основа на собствения свободен избор и 
мотивация на човек, без да се търси 
финансова печалба и за дело с 
нестопанска цел, като са от полза за 
доброволците, лицата, получаващи 
услуги от доброволческо сдружение, 
общностите и обществото като 
цяло; дейността е неплатена, но 
може да включва възстановяване на 
разходите, пряко свързани с 
доброволческата дейност; тя е 
посветена на дело с нестопанска цел и 
се извършва главно в рамките на 
неправителствена организация 
(НПО), поради което не може да бъде 
мотивирана от материална или 
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финансова облага; доброволчеството 
не следва да се използва като 
заместител на платената заетост;

Or. en

Обосновка

Дефиницията съвпада с тази, която се използва в доклада относно признаването и 
насърчаването на трансграничните доброволчески дейности в ЕС (A7-0166/2012).

Изменение 340
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. „партньорство“ е споразумение 
между група институции или 
организации от различни държави 
членки за провеждане на съвместни 
европейски дейности в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
или споразумение за създаване на 
формална или неформална мрежа в 
съответната област. По отношение на 
спорта, „партньорство“ е споразумение 
с една или повече трети страни, като 
напр. професионални спортни 
организации или спонсори в различни 
държави членки, сключено, за да се 
привлекат допълнителни източници на 
подкрепа за постигане на желаните 
резултати на програмата.

18. „партньорство“ е споразумение 
между група институции или 
организации от различни държави
членки за провеждане на съвместни 
европейски дейности в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
или споразумение за създаване на 
формална или неформална мрежа в 
съответната област. По отношение на 
спорта, „партньорство“ е споразумение 
с една или повече трети страни, като 
напр. професионални спортни 
организации или спонсори, които 
могат да бъдат или да не бъдат в 
различни държави членки, сключено, за 
да се привлекат допълнителни 
източници на подкрепа за постигане на 
желаните резултати на програмата.

Or. en

Изменение 341
Katarína Neveďalová
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Предложение за регламент
Член 2 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18a. „европейска организация“ е 
демократична и основана на членство 
неправителствена организация, 
занимаваща се с официално и 
неформално образование, работа с 
младежта и/или участието на 
младежта на европейско равнище и в 
спорта. Европейските организации 
координират и разпространяват 
изграждането на капацитет и 
разработването на добри практики в 
областта на образованието и 
обучението и/или в сферата на 
младежта, като директно 
осигуряват европейска добавена 
стойност за националните и 
местните дейности;

Or. en

Изменение 342
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 2 – точка 18б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18б. „младежка организация“ е 
младежка организация, ръководена от 
младежи, демократична 
неправителствена доброволческа 
организация, основана на членство, 
занимаваща се с неформално 
образование, работа с младежта и 
участието на младежта;

Or. en
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Изменение 343
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26. „инструменти за прозрачност на ЕС“ 
са инструментите, които помагат на 
заинтересованите страни да разбират, 
оценяват и по целесъобразност 
признават резултатите от ученето и 
квалификациите в целия Съюз;

26. „инструменти за прозрачност на ЕС“ 
са инструментите, които помагат на 
заинтересованите страни да разбират, 
оценяват, сравняват и по 
целесъобразност признават резултатите 
от ученето и квалификациите в целия 
Съюз;

Or. de

Изменение 344
Petra Kammerevert

Предложение за регламент
Член 2 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. „съседни държави“ са страните и 
териториите, изброени в приложението 
към Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 
X YY 2012 г. за създаване на 
Европейски инструмент за 
добросъседство: Алжир, Армения, 
Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, 
Израел, Йордания, Ливан, Либия, 
Молдова, Мароко, окупираните 
палестински територии, Сирия, Тунис и 
Украйна. Освен това, по отношение на 
подкрепата на дейности в областта на 
младежта, Русия също се счита за 
съседна държава;

27. „съседни държави“ са страните и 
териториите, изброени в приложението 
към Регламент (ЕС) № ХХ/2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 
X YY 2012 г. за създаване на 
Европейски инструмент за 
добросъседство: Алжир, Армения, 
Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, 
Израел, Йордания, Ливан, Либия, 
Молдова, Мароко, окупираните 
палестински територии, Сирия, Тунис и 
Украйна. Освен това, по отношение на 
подкрепата на дейности в областта на 
младежта и свързани със Стратегията 
на ЕС за региона на Балтийско море, 
Русия също се счита за съседна 
държава;

Or. en
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Изменение 345
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а. „масов спорт“ е съвкупността 
от всички спортни дейности, 
развивани, насърчавани и/или 
организирани в полза на най-голям 
брой бенефициери;

Or. fr

Изменение 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а. „масов спорт“ е съвкупността 
от всички спортни дейности, 
развивани, насърчавани и/или 
организирани в полза на най-голям 
брой бенефициери;

Or. fr

Изменение 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а. „масов спорт“ е съвкупността 
от всички спортни дейности, 
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развивани, насърчавани и/или 
организирани в полза на най-голям 
брой бенефициери;

Or. fr

Изменение 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б. „масов спорт“ е съвкупността 
от всички спортни дейности, 
включително доброволческите 
дейности, развивани, насърчавани 
и/или организирани в полза на най-
голям брой бенефициери.

Or. fr

Изменение 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б. „Европейска асоциация за 
европейска интеграция, образование и 
професионално обучение“ е 
неправителствена асоциация, 
основаваща се на доброволчески 
дейности, която работи в областта 
на образованието и професионалното 
обучение на европейско равнище.

Or. fr
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Изменение 350
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С програмата се подкрепят само 
действията и дейностите, които имат 
потенциала да създадат европейска 
добавена стойност и да допринесат за 
постигането на общата цел, посочена в 
член 4.

1. С програмата се подкрепят само 
действията, които имат потенциала да 
създадат европейска добавена стойност 
и да допринесат за постигането на 
общата цел, посочена в член 4.

Or. en

Изменение 351
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С програмата се подкрепят само 
действията и дейностите, които имат 
потенциала да създадат европейска 
добавена стойност и да допринесат за 
постигането на общата цел, посочена в 
член 4.

1. С програмата се подкрепят само 
действията и дейностите, които имат 
потенциала да създадат европейска 
добавена стойност и да допринесат за 
постигането на общата цел, посочена в 
член 4, както и за използването на 
потенциала и за развитието на 
споделеното от европейците 
образователно пространство.

Or. fr

Изменение 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейската добавена стойност на 
действията и дейностите по програмата 
следва да бъде осигурена по-специално 
чрез:

2. Европейската добавена стойност на 
действията и дейностите по програмата 
следва да бъде осигурена по-специално 
чрез техния:

Or. en

Изменение 353
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не е необходимо дейностите, 
насочени към масовия спорт, да имат 
транснационален характер.

Or. en

Изменение 354
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техния транснационален характер, 
по-специално транснационалните
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел дългосрочно системно
въздействие;

а) транснационален характер, по-
специално по отношение на мобилност 
и сътрудничество, които имат за цел 
устойчиво въздействие;

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 30, внесено от докладчика. Малкомащабните проекти, като 
например програмата „Грюндвиг“ или проектите в рамките на младежкия сектор, 
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невинаги имат системно въздействие и заслужават допълнителна подкрепа по 
програмата.

Изменение 355
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техния транснационален характер, по-
специално транснационалните 
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел дългосрочно системно 
въздействие;

а) техния транснационален характер, по-
специално мобилността и 
сътрудничеството с цел да се 
гарантира устойчиво системно 
въздействие;

Or. fr

Изменение 356
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техния транснационален характер, 
по-специално транснационалните
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел дългосрочно системно 
въздействие;

а) транснационален характер, по-
специално по отношение на мобилност 
и сътрудничество, които имат за цел
устойчиво индивидуално и 
организационно системно въздействие;

Or. en

Обосновка

Прекаленото фокусиране върху системното ниво може да има неблагоприятно 
въздействие и да попречи на по-широкото участие. Всъщност, при все че по-малките 
организации и проекти нямат системно въздействие, те оказват по-голямо и 
качествено индивидуално, организационно и социално въздействие. Освен това в 
изменението ясно е посочено, че оценката на системното въздействие следва да се 
извършва въз основа на общите предвидени действия в програмата, а не въз основа на 
отделни приети дейности
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Изменение 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техния транснационален характер, по-
специално транснационалните 
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел дългосрочно системно 
въздействие;

а) техния транснационален характер, по-
специално транснационалните 
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел устойчиво индивидуално, 
структурно и системно въздействие;

Or. fr

Изменение 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) техния транснационален характер, 
по-специално транснационалните 
мобилност и сътрудничество, които 
имат за цел дългосрочно системно 
въздействие;

а) трансграничен и транснационален 
характер, по-специално мобилността и 
сътрудничеството, които имат за цел 
устойчиво системно въздействие;

Or. fr

Изменение 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 

б) взаимно допълване и полезното им 
взаимодействие с други програми и 
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национални, както и с международни 
и други програми и политики на Съюза,
което ще даде възможност за 
реализиране на икономии от мащаба 
и натрупване на критична маса;

политики на местно, национално и 
международно равнище и на 
равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 360
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
национални, както и с международни и 
други програми и политики на Съюза, 
което ще даде възможност за 
реализиране на икономии от мащаба 
и натрупване на критична маса;

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
национални, както и с международни и 
други програми и политики на Съюза, в 
сътрудничеството между младите 
хора, експертите и организациите от 
различни държави, което 
благоприятства появата на едно 
споделено от европейците 
образователно пространство и 
позволява структурирането на 
съответните сектори;

Or. fr

Изменение 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
национални, както и с международни и 
други програми и политики на Съюза,
което ще даде възможност за 

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
местни, национални, както и с 
международни и други програми и
политики на Съюза;
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реализиране на икономии от мащаба 
и натрупване на критична маса;

Or. fr

Изменение 362
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
национални, както и с международни 
и други програми и политики на Съюза, 
което ще даде възможност за 
реализиране на икономии от мащаба
и натрупване на критична маса;

б) взаимно допълване и полезното им 
взаимодействие с други програми и 
политики на национално и 
международно равнище и на 
равнището на Съюза с цел да се 
насърчи създаването на общо 
европейско пространство в областта 
на образованието, обучението, 
младежта и спорта;

Or. en

Изменение 363
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техния принос към ефективното 
използване на европейските 
инструменти за прозрачност и 
признаване на квалификациите.

в) техния принос към ефективното 
използване на европейските 
инструменти за прозрачност, 
съпоставимост и признаване на 
квалификациите.

Or. de
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Изменение 364
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) техния принос към ефективното 
използване на европейските 
инструменти за прозрачност и 
признаване на квалификациите.

в) техния принос към ефективното и 
координирано използване на 
европейските инструменти за 
прозрачност и признаване на 
квалификациите.

Or. en

Изменение 365
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) техния пряк и непряк принос за 
насърчаването на общите европейски 
ценности и развитието на 
европейското гражданство.

Or. de

Изменение 366
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Следва да се обърне особено 
внимание на масовите и местните
проекти, осъществяващи се близо до 
гражданите, с европейска добавена 
стойност. 
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Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 32, внесено от докладчика. Някои проекти невинаги имат 
транснационален аспект, а са местни проекти с европейска тематика. Тези проекти 
също имат явна добавена стойност и могат да приближат ЕС до гражданите.

Изменение 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поставената пред програмата цел е 
да се способства за постигането на
целите на стратегията „Европа 
2020“ и на Стратегическата рамка за 
образование и обучение 2020 г. („ЕСЕТ 
2020“), включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два 
инструмента, на обновена рамка за 
европейско сътрудничество по 
въпросите на младежта (2010—
2018 г.), за устойчивото развитие на 
трети държави в областта на 
висшето образование, както и за 
развиването на европейско измерение 
в спорта.

1. Програмата допринася за:

Or. en

Изменение 368
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
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на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.), за 
устойчивото развитие на трети държави 
в областта на висшето образование, 
както и за развиването на европейско 
измерение в спорта.

на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на „В подкрепа на растежа и 
създаването на работни места —
програма за модернизиране на 
системите за висше образование в 
Европа“ (COM(2011) 567
окончателен), на обновена рамка за 
европейско сътрудничество по 
въпросите на младежта (2010—2018 г.), 
за устойчивото развитие на трети 
държави в областта на висшето 
образование, както и за развиването на
масовия спорт.

Or. en

Изменение 369
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на
младежта (2010—2018 г.), за 
устойчивото развитие на трети държави 
в областта на висшето образование, 
както и за развиването на европейско 
измерение в спорта.

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.), за 
устойчивото развитие на трети държави 
в областта на образованието, както и за 
развиването на европейско измерение в 
спорта.

Or. en
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Изменение 370
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.), за 
устойчивото развитие на трети държави 
в областта на висшето образование, 
както и за развиването на европейско 
измерение в спорта.

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ и на 
Стратегическата рамка за образование и 
обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности, определени в 
рамките на посочените два инструмента, 
на обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.), за 
устойчивото развитие на трети държави 
в областта на образованието, както и за 
развиването на европейско измерение в 
спорта.

Or. en

Изменение 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“, по-
специално водещата цел в сферата на 
образованието за намаляване на броя 
на преждевременно напускащите 
училище под 10 % и увеличаване на 
броя на 30—34 годишните студенти, 
които са завършили висше или 
равностойно на висше образование до 
най-малко 40 %;
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Or. en

Изменение 372
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“, по-
специално водещата цел в сферата на 
образованието за намаляване на броя 
на преждевременно напускащите 
училище и увеличаване на броя на 30—
34 годишните студенти, които са 
завършили висше или равностойно на 
висше образование;

Or. en

Изменение 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и, според 
предвиденото в стратегията
“Младежта в движение”, водещата 
цел в сферата на образованието за 
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище и увеличаване на броя на 30—
34 годишните студенти;

Or. it
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Изменение 374
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постигане на целите на обновения 
процес от Копенхаген (2010—2020 г.);

Or. en

Изменение 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) постигане на целите на 
стратегическата рамка за европейско 
сътрудничество в сферата на 
образованието и обучението („ЕСЕТ 
2020“);

Or. en

Изменение 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) постигане на целта за устойчиво 
развитие на трети държави в 
областта на висшето образование;

Or. en
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Изменение 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) постигане на общите цели на 
обновената рамка за европейско 
сътрудничество в областта на 
младежта (2010—2018 г.);

Or. en

Изменение 378
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) постигане на общите цели на 
обновената рамка за европейско 
сътрудничество в областта на 
младежта (2010—2018 г.), 
включително по-конкретно:

Or. en

Изменение 379
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ав) (нова) буква i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) създаване на повече и равни 
възможности за всички млади хора в 
областта на образованието и пазара 
на труда;
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Or. it

Изменение 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква аг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) постигане на целта за 
развиването на европейско измерение 
в спорта;

Or. en

Изменение 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ад) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) популяризиране на европейските 
ценности в съответствие с член 2 от 
Договора за Европейския съюз;

Or. en

Изменение 382
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Програмата насърчава 
европейските ценности, развитието 
на европейско съзнание и участието в 
демократичния живот в Европейския 
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съюз, както и обществения 
ангажимент и солидарността, 
включително солидарността между 
поколенията.

Or. de

Изменение 383
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) увеличаване на броя на 30—34 
годишните, завършили висше 
образование.

б) увеличаване на броя на 30—34 
годишните, завършили висше или 
еквивалентно на него образование.

Or. de

Обосновка

Съответства на формулировката на съображение (5)

Изменение 384
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) програмата обръща особено 
внимание на осигуряването на равен 
достъп до приобщаващо и качествено 
образование на всички равнища за 
деца и ученици със сериозни 
здравословни проблеми или 
увреждания и на тези от тях, които 
са от среда в неравностойно социално 
положение, например роми1.
__________________
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1Както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
„Рамка на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите 
до 2020 г.“ (COM(2011)0173) и в 
Резолюцията на Европейския 
парламент от 9 март 2011 г. относно 
стратегията на ЕС за интеграция на 
ромите (приет текст, 
P7_TA(2011)0092).

Or. en

Изменение 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) повишаване на 
привлекателността на 
първоначалното професионално 
образование и обучение.

Or. fr

Изменение 386
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната 
адекватност на пазара на труда и в 
обществото, да се засили участието на 

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на пазара на труда и в 
обществото, да се засили участието на 
младите хора в демократичния живот на 
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младите хора в демократичния живот на 
Европа, по-специално чрез по-големи 
възможности за мобилност с учебна цел
за младите хора, учащите се, 
персонала и специалистите, 
работещи с младежи, както и чрез 
засилено сътрудничество между 
сферите на образованието, младежта и 
пазара на труда;

Европа, по-специално чрез по-големи 
възможности за мобилност за младите 
хора, както и чрез засилено 
сътрудничество между сферите на 
образованието, младежта и пазара на 
труда;

Or. it

Изменение 387
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, да се 
засили участието на младите хора в 
демократичния живот на Европа, по-
специално чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се, персонала и 
специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, да се 
засили личностното развитие и да се 
насърчава социалното сближаване и 
приобщаване на уязвимите групи, 
застрашени от неравностойно 
положение по отношение на 
образованието, както и участието на 
младите хора в демократичния живот на 
Европа, по-специално чрез по-големи 
възможности за мобилност с учебна цел 
за младите хора, учащите се, персонала 
и специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и труда, и да се осигури 
достатъчно финансиране, което да 
позволи на съответните действащи 
лица и заинтересовани страни да 
развият това сътрудничество.

Or. en
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Обосновка

Изменението цели да включи „личностното развитие“ към останалите ключови 
ценности, които са съществени за постигането на мисията на образованието. 
Важно е също така да се разшири фокусът върху учащите се, а не само върху 
младите хора.

Изменение 388
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, както 
и да се засили участието на младите 
хора в демократичния живот на Европа, 
по-специално чрез по-големи 
възможности за мобилност с учебна цел 
за младите хора, учащите се, персонала 
и специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, да се 
засили личностното развитие и да се 
насърчава социалното сближаване и 
приобщаване на уязвимите групи, 
застрашени от неравностойно 
положение по отношение на 
образованието, участието на хората, 
обучаващи се през целия си живот и 
на младите хора в демократичния живот 
на Европа, по-специално чрез по-големи 
възможности за мобилност с учебна цел 
за младите хора и хората, обучаващи 
се през целия си живот, персонала и 
специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

Or. en

Изменение 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, както и 
да се засили участието на младите хора 
в демократичния живот на Европа, по-
специално чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се, персонала и 
специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и личните и 
професионални умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, както и 
да се засили участието на младите хора 
в демократичния живот на Европа, по-
специално чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се, персонала и 
специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

Or. en

Обосновка

Оригиналният текст на член 5, параграф 1, буква а) от изменението гласи: „да се 
подобри нивото на ключовите компетентности и умения“, което касае общите 
компетентности във връзка с пригодността за заетост. Тази формулировка, 
предоставена от превода на английския текст, не включва „личните умения“, които 
обхващат неформалното образование по отношение на развитието на 
междуличностни, човешки, етични и социални умения.

Изменение 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, както и 
да се засили участието на младите хора 
в демократичния живот на Европа, по-
специално чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се, персонала и 

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда и в обществото, както и 
да се засили участието на младите хора 
в демократичния живот на Европа, по-
специално чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се, персонала и 
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специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда;

специалистите, работещи с младежи, 
както и чрез засилено сътрудничество 
между сферите на образованието, 
младежта и пазара на труда; в тази 
връзка Комисията и държавите 
членки следва да гарантират, че и 
младите хора, произлизащи от среда в 
неравностойно положение могат да 
се възползват от програмата;

Or. en

Изменение 391
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дял (в проценти) от участниците, 
които са повишили своите ключови
компетентности и/или уменията си във 
връзка с пригодността им за заетост;

– дял (в проценти) от участниците, 
които благодарение на придобитите
компетентности и умения, са намерили 
трудова заетост до три години след 
приключването на образованието си;

Or. it

Обосновка

Предоставянето на средства за програмата следва да се счита за инвестиция в 
човешки капитал. Като такава, нейната практическа ефективност следва да се 
оценява и в увеличаването на възможността отделните участници да влязат и да се 
справят с пазара на труда, за да се даде възможност за корекции и подобрения, в 
случай че в програмата се открият пропуски или недостатъци. Следователно 
изменението предлага въвеждането на съответна мярка, която да позволи ефективна 
оценка на въздействието на програмата по отношение на възможностите за 
заетост.

Изменение 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain
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Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – тире 1 – подтире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— дял (в проценти) на младите хора, 
които са живели в чужбина;

Or. en

Изменение 393
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 5 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) На равнището на образователните
институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите и разрастването на 
дейността в международен мащаб, по-
специално чрез насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
между доставчиците на услуги в 
сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

б) На равнището на институциите за
образование и обучение, включително
в работата с младежта, да се насърчи 
подобряването на качеството, високите 
постижения в иновациите, социалното 
приобщаване и достъпа, както и 
разрастването на дейността в 
международен мащаб, по-специално 
чрез насърчаване на транснационалното 
сътрудничество между доставчиците на 
услуги в сферата на образованието и 
обучението или младежките 
организации и други заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) На равнището на образователните б) На равнището на институциите за
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институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите и разрастването на 
дейността в международен мащаб, по-
специално чрез насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
между доставчиците на услуги в 
сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

образование и обучение, както и в 
работата с младежта, да се насърчи 
подобряването на качеството, високите 
постижения в иновациите, социалното 
приобщаване и достъпа, както и
разрастването на дейността в 
международен мащаб, по-специално 
чрез насърчаване на транснационалното 
сътрудничество между доставчиците на 
услуги в сферата на образованието и 
обучението или младежките 
организации и други заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 395
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) На равнището на образователните 
институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите и разрастването на 
дейността в международен мащаб, по-
специално чрез насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
между доставчиците на услуги в 
сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

б) На равнището на образователните 
институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите, социалното приобщаване, 
достъпа и разрастването на дейността в 
международен мащаб, по-специално 
чрез насърчаване на транснационалното 
сътрудничество между доставчиците на 
услуги в сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 5 – буква б) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) На равнището на образователните 
институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите и разрастването на 
дейността в международен мащаб, по-
специално чрез насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
между доставчиците на услуги в 
сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

б) На равнището на образователните 
институции или учебните заведения, 
както и в работата с младежта, да се 
насърчи подобряването на качеството, 
високите постижения в иновациите и 
разрастването на дейността в 
международен мащаб, по-специално 
чрез насърчаване на транснационалното 
сътрудничество между доставчиците на 
услуги в сферата на образованието и 
обучението/младежките организации, 
операторите в областта на 
професионалното обучение и други 
заинтересовани страни, включително 
представителните организации на 
работниците и служителите, 
учителите, родителите на ученици и 
студентите;

Or. fr

Изменение 397
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 5 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) На равнището на образователните 
институции, както и в работата с 
младежта, да се насърчи подобряването 
на качеството, високите постижения в 
иновациите и разрастването на 
дейността в международен мащаб, по-
специално чрез насърчаване на 
транснационалното сътрудничество 
между доставчиците на услуги в 
сферата на образованието и 
обучението/младежките организации и 
други заинтересовани страни;

б) На равнището на образователните 
институции и учебните заведения, 
както и в работата с младежта, да се 
насърчи подобряването на качеството, 
високите постижения в иновациите и 
разрастването на дейността в 
международен мащаб, по-специално 
чрез насърчаване на транснационалното 
сътрудничество между доставчиците на 
услуги в сферата на образованието и 
обучението, НПО, платформите на 
граждани или младежките организации 
и други заинтересовани страни;
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Or. fr

Изменение 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене
през целия живот, да се даде начален 
тласък на реформите на политиките 
на национално равнище, да се 
подкрепи модернизацията на 
системите за образование и обучение, 
включително неформалното обучение 
и да се подкрепи европейското 
сътрудничество в областта на младежта, 
по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от ученето 
и на инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

в) Да се насърчи признаването на 
формалното, неформалното и 
самостоятелното учене от най-ранна 
възраст и с перспективата за учене 
през целия живот, както и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на образованието и
младежта, по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от ученето 
и на инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

Or. fr

Изменение 399
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
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образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

образование и обучение, включително 
неформалното образование и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

Or. en

Изменение 400
Francisco José Millán Mon

Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и
разпространението на добрите 
практики;

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност,
разпространението на добрите практики 
и включването в обучението за средна 
или еквивалентна образователна 
степен на специален предмет
относно контекста, целите и 
функционирането на Европейския 
съюз и неговите институции;

Or. es
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Изменение 401
Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики, включително мерките, 
целящи да намалят 
административната тежест;

Or. en

Изменение 402
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
на реформите на политиките на 
национално и местно равнище, да се 
подкрепи модернизацията на системите 
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образование и обучение, включително 
неформалното обучение и да се 
подкрепи европейското сътрудничество 
в областта на младежта, по-специално 
чрез засилено сътрудничество в 
областта на политиките, по-добро 
използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

за образование и обучение, 
включително неформалното обучение и 
да се подкрепи европейското 
сътрудничество в областта на младежта, 
по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от ученето 
и на инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

Or. en

Изменение 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието,
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез
увеличаване на привлекателността 
на институциите за висше 
образование на Съюза и подкрепа на
външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за 
развитие посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството 
между ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и
целенасочено изграждане на 
капацитет в трети държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието и
обучението, особено чрез
сътрудничество между Съюза и
институции на трети държави в 
областта на професионалното 
образование и обучение и в областта 
на висшето образование.

Or. en

Изменение 404
Doris Pack
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Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието,
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието и
обучението, особено чрез 
сътрудничество между Съюза и 
институции на трети държави в 
областта на ПОО и на висшето 
образование чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
висше образование на Съюза и подкрепа 
на външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за развитие,
посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. en

Изменение 405
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование и 
професионалното обучение чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование и 
професионално обучение на Съюза и 
подкрепа на външните действия на 
Съюза, включително неговите цели за 
развитие посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 



AM\914151BG.doc 101/169 PE496.579v01-00

BG

изграждане на капацитет в трети 
държави;

образование на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави;

Or. de

Изменение 406
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование 
на Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето и 
професионалното образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
образователните институции на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше и 
професионално образование на трети 
държави и целенасочено изграждане на 
капацитет в трети държави.

Or. en

Изменение 407
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието,
обучението и работата с младежта, 

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
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особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование
на Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

особено във висшето и 
професионалното образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
образователните институции на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше и 
професионално образование на трети 
държави и целенасочено изграждане на 
капацитет в трети държави.

Or. en

Изменение 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и
асоциираните към него отвъдморски 
страни и територии от една страна, 
и институциите за висше образование на 
трети държави от друга страна, както
и целенасочено изграждане на 
капацитет в трети държави.

Or. fr
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Обосновка

Настоящото решение за асоцииране на отвъдморските територии предвижда 
участието на отвъдморски страни и територии (ОСТ) в програмите за обучение и 
образование. Новото предложение за решение припомня също така, че ОСТ са 
допустими за всички хоризонтални програми на ЕС. Във връзка с това е целесъобразно 
в текста да се уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование и 
научните изследвания (в допълнение 
към дейностите „Мария Кюри-
Склодовска“) чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
висше образование на Съюза и подкрепа 
на външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за развитие 
посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. fr

Изменение 410
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование и 
научните изследвания, в допълнение 
към дейностите „Мария Кюри-
Склодовска“, чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
висше образование на Съюза и подкрепа 
на външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за развитие 
посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. fr

Изменение 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование и 
научните изследвания (в допълнение 
към дейностите „Мария Кюри-
Склодовска“) чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
висше образование на Съюза и подкрепа 
на външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за развитие 
посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и 
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целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. fr

Изменение 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование чрез 
увеличаване на привлекателността на 
институциите за висше образование на 
Съюза и подкрепа на външните 
действия на Съюза, включително 
неговите цели за развитие посредством 
насърчаване на мобилността и 
сътрудничеството между ЕС и 
институциите за висше образование на 
трети държави и целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
държави.

г) Да се засили международното 
измерение на образованието, 
обучението и работата с младежта, 
особено във висшето образование и 
научните изследвания (в допълнение 
към дейностите „Мария Кюри-
Склодовска“) чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
висше образование на Съюза и подкрепа 
на външните действия на Съюза, 
включително неговите цели за развитие 
посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. fr

Изменение 413
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) В съответствие с общите цели 
програмата в областта на общото и 
професионалното образование се 
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стреми към подкрепа на 
организациите, които са си 
поставили за задача поощряването на 
трансграничния обмен на възрастни 
хора, подпомагането на техния 
принос за активното гражданско 
общество, както и осъществяването, 
съвместно с местните, регионалните 
и националните органи, на 
концепцията за Европа 2020, която се 
отнася с разбиране към различните 
поколения, като тази концепция се 
осъществява в градове и общини, 
които са благосклонно настроени към 
различните поколения.
- тя следва да проправя пътища за по-
доброто интегриране на местното и 
регионалното равнище в осезаемото и 
близко до гражданите осъществяване 
на европейското новаторско 
партньорство за активен и 
здравословен живот на възрастните 
хора и за разработването на 
концепцията за Европа, която е 
благосклонна към поколенията като 
част от стратегията „Европа 2020“ 
по начин, насочен към практиката.

Or. de

Изменение 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 5 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици и да се поощрява 
езиковото многообразие;

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици, включително на 
езиците със статут на втори 
официален език, регионалните езици и 
езиците на малцинствата, с цел да се 
поощрява езиковото многообразие;
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Or. fr

Изменение 415
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 5 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици и да се поощрява 
езиковото многообразие;

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици и да се поощрява 
езиковото многообразие, включително 
езиците на регионите, малцинствата 
и мигрантските общности;

Or. en

Изменение 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Предложение за регламент
Член 5 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици и да се поощрява 
езиковото многообразие;

д) Да се подобри преподаването и 
изучаването на езици, включително 
традиционните малцинствени езици 
и езика на глухонемите, и да се 
поощрява езиковото многообразие;

Or. en

Изменение 417
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 5 – буква е) – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Да се насърчат високите постижения 
в преподаването и 
научноизследователската дейност в 
областта на европейската 
интеграция чрез дейности по 
инициативата „Жан Моне“ по целия 
свят, както е посочено в член 10.

е) Да се насърчат високите постижения 
в преподаването и 
научноизследователската дейност в 
Съюза.

Or. en

Изменение 418
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 5 – буква e) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— Свързан показател: брой на 
студентите, преминали обучение в 
рамките на дейностите на 
инициативата „Жан Моне“

заличава се

Or. en

Изменение 419
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5 – точка eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Да се насърчи сътрудничеството 
между различните сектори на 
образованието, обучението, 
младежта и спорта;

Or. en



AM\914151BG.doc 109/169 PE496.579v01-00

BG

Обосновка

Целта на изменението е да се увеличат възможностите за сътрудничество между 
различните сектори (например проекти, свързани с формално и неформално 
образование) и да се инструктира Комисията да гарантира наличието на такива 
възможности в цялата програма

Изменение 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 5 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се повиши достъпът до масов 
спорт чрез подкрепа за организации с 
нестопанска цел, които се занимават 
със спортни дейности и които 
организират некомерсиални спортни 
събития;

Or. es

Изменение 421
Doris Pack

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие и уводни думи (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Сектори и наименования

В областта на образованието и 
обучението, програмата подкрепя 
както секторни, така и 
хоризонтални дейности в следните 
сектори, свързани със специфични 
наименования:

Or. en
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Изменение 422
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Сектори и наименования

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение добавя програмата за действие „Еразмус Мундус“ заради 
важността на международното сътрудничество в областта на висшето 
образование

Изменение 423
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводни думи (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В областта на образованието и 
обучението, програмата е разделена 
на следните сектори, свързани със 
специфични наименования:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение добавя програмата за действие „Еразмус Мундус“ заради 
важността на международното сътрудничество в областта на висшето 
образование

Изменение 424
Marco Scurria
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Предложение за регламент
Член 5a (нов) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „Еразмус Мундус“ за международно 
сътрудничество в областта на 
висшето образование;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение добавя програмата за действие „Еразмус Мундус“ заради 
значението на международното сътрудничество в областта на висшето образование

Изменение 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Параграф 5a (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В областта на образованието и 
обучението, програмата включва 
следните сектори, обозначени със 
специфични наименования:
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Or. en

Изменение 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „Коменски“ за училищно 
образование;

Or. en

Изменение 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „Еразъм“ за висше образование;

Or. en

Изменение 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) „Леонардо да Винчи“ за 
професионално образование и 
обучение (наричан по-долу ПОО);

Or. en
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Изменение 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) „Грюндвиг“ за обучение за 
възрастни.

Or. en

Изменение 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В областта на образованието и 
обучението целите на програмата, 
посочени в членове 4 и 5, да се четат 
както следва:

Or. en

Изменение 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1а (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в сектора „Коменски“ (училищно 
образование), програмата цели да 
повиши качеството на училищното 
образование и по-конкретно да 
мотивира учениците да учат и да 
придобиват умения за учене, и да 
подобрява педагогическите подходи и 
училищното управление чрез 
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повишаване на мобилността на 
персонала с цел обучение, насърчаване 
на партньорствата между училища и 
подкрепа за изграждането на мрежи 
и обмена на добри практики;

Or. en

Изменение 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1а (нов) – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в сектора „Еразъм“ (висше 
образование), програмата цели да 
укрепи Европейското пространство 
за висше образование и по-конкретно 
да засили приноса на висшето 
образование в процеса на иновациите 
и да развива сътрудничество с 
институции в трети държави чрез 
повишаване на мобилността на 
студенти и персонал с цел обучение 
между участващите страни, както и 
към или от трети държави, и да 
подобрява сътрудничеството между 
висшите учебни заведения и 
предприятията;

Or. en

Изменение 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1а (нов) – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в сектора „Леонардо да Винчи“ 
(ПОО), програмата цели да подкрепи 
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пригодността за заетост на младите 
хора и да засили приноса на ПОО в 
процеса на иновациите чрез 
повишаване на мобилността на 
студенти и персонал, включени в 
програми за ПОО, засилване на 
сътрудничеството с институции в 
трети държави, подобряване на 
сътрудничеството между 
организациите, предоставящи 
възможности за учене, 
предприятията, социалните 
партньори и други съответни 
формации, както и чрез осигуряване 
на прозрачност, съпоставимост и 
признаване на квалификациите и 
компетентностите, придобити чрез 
професионално образование;

Or. en

Изменение 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1а (нов) – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) в сектора „Грюндвиг“ (обучение за 
възрастни), програмата цели да 
подобри педагогическите подходи и 
управлението на организациите, 
предоставящи обучение за възрастни 
и по-конкретно да насърчава гъвкави 
модели за обучение и активен живот 
на възрастните хора чрез повишаване 
на мобилността на персонала, зает в 
обучението за възрастни и подкрепа 
на сътрудничеството между 
организациите, които участват в 
обучението за възрастни, със 
специален акцент върху 
обучителните потребности на 
групите в неравностойно положение, 
включително хора с увреждания, 
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преждевременно напускащи училище, 
нискоквалифицирани възрастни и по-
възрастни хора.

Or. en

Изменение 436
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Параграф 5a (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 437
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводни думи (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 438
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Коменски“ (училищно 
образование), програмата цели да:

Or. en

Изменение 439
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) утвърждава равнопоставеността, 
социалното сближаване и активното 
гражданско участие сред учениците;

Or. en

Изменение 440
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подобрява и засилва 
партньорствата между училища, 
ученически организации и асоциации 
на учители;

Or. en

Изменение 441
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1а (нова) – уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Еразъм“ (висше 
образование), програмата цели да:

Or. en

Изменение 442
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1а (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобрява и контролира 
периодично достъпа до мобилност в 
чужбина с цел обучение на обучаващи 
се в неравностойно положение;

Or. en

Изменение 443
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1а (нова) – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подобрява и засилва 
сътрудничеството между висшите 
учебни заведения и предприятията, 
както и местните общности;

Or. en

Изменение 444
Katarína Neveďalová
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Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1б (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В сектора „Леонардо да Винчи“ 
(ПОО) програмата цели да:

Or. en

Изменение 445
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1б (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчава качествените стажове и 
програми за чиракуване;

Or. en

Изменение 446
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 447
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 448
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Еразъм“ (висше 
образование), програмата цели да: 

Or. en

Изменение 449
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобрява и засилва 
сътрудничеството между висшите 
учебни заведения и изследователските 
институции;

Or. en

Изменение 450
Chrysoula Paliadeli
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Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1а (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Грюндвиг“ (обучение за 
възрастни), програмата цели да:

Or. en

Изменение 451
Chrysoula Paliadeli

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1а (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчава висшите учебни 
заведения да включват в своите 
програми образователни курсове, 
насочени към по-възрастни хора;

Or. en

Изменение 452
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 453
Marco Scurria
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Предложение за регламент
Член 5б (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 454
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Еразмус Мундус“ 
(международно сътрудничество в 
областта на висшето образование), 
програмата цели да:

Or. en

Изменение 455
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – точка 1 (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепва върховите постижения и 
качеството както в рамките на 
Европейското пространство за висше 
образование, така и по отношение на 
неговата привлекателност в глобален 
контекст;
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Or. en

Изменение 456
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – точка 1 (нова) – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчава качествените 
съвместни академични програми 
между висшите учебни заведения в 
участващите държави, както и 
между висши учебни заведения в 
участващите държави и такива в 
трети държави;

Or. en

Изменение 457
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – точка 1 (нова) – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) подобрява и увеличава 
мобилността на студенти и персонал 
към и от трети държави;

Or. en

Изменение 458
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 5б (нов) – точка 1 (нова) – буква ав) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) увеличава прозрачността и 
признаването на квалификации, 
придобити в рамките на съвместни 
академични програми в Европейското 
пространство за висше образование.

Or. en

Изменение 459
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 460
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en
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Изменение 461
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Леонардо да Винчи“ 
(ПОО) програмата цели да:

Or. en

Изменение 462
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 5a – точка 1 (нова) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобри и засили мобилността на 
учащите в рамките на 
професионалното обучение, 
включително търсещи работа 
безработни младежи в началото на 
тяхната кариера и персонал;

Or. en

Обосновка

Надгражда изменение 87, внесено от докладчика: С настоящото изменение 
търсещите работа младежи в началото на тяхното професионално развитие, които 
са записани в курсове за адаптация към пазара на труда, също ще попаднат в обхвата 
на „Леонардо да Винчи“.

Изменение 463
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)



PE496.579v01-00 126/169 AM\914151BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 464
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 465
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпрограмата „Образование за 
възрастни“ преследва следните 
специфични цели в областта на 
обучението за възрастни:

Or. en
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Изменение 466
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се засили европейското участие 
сред възрастните учащи се, 
включително такива в напреднала 
възраст, по-специално чрез проекти за 
мобилност между държавите членки;

Or. en

Изменение 467
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да се насърчи непрекъснатото 
придобиване на знания и участието 
на възрастните в процесите на учене, 
особено на нискоквалифицираните, 
чрез развитие на култура на учене 
през целия живот;

Or. en

Изменение 468
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) да се насърчи баланса между 
заетост, живот и учене;
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Or. en

Изменение 469
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) да се насърчи развитието на 
ефективни системи за професионална 
ориентация през целия живот;

Or. en

Изменение 470
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов)– точка 1 (нов) – буква аг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) да се насърчи признаването на 
неформалното и самостоятелното 
обучение;

Or. en

Изменение 471
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква ад) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) да се насърчи активния, независим 
и здравословен живот на 
възрастните хора;
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Or. en

Изменение 472
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква ае) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ае) да се търсят иновативни решения 
и подпрограми, които насърчават 
култура за активен живот на 
възрастните хора в цяла Европа, 
солидарността и диалога между 
поколенията и отвъд държавните 
граници.

Or. en

Изменение 473
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 474
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 475
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Грюндвиг“ (обучение за 
възрастни), програмата цели да:

Or. en

Изменение 476
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобрява грамотността на 
възрастните, включително 
цифровата грамотност и 
математическата грамотност на 
възрастните;

Or. en
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Изменение 477
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква аa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчава активния живот на 
възрастните хора и повишава 
възможностите за учене за по-
възрастните;

Or. en

Изменение 478
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) насочва възрастните хора при 
прехода им от активен живот към 
пенсия и осигурява всички ползи от 
активния живот на възрастните 
хора чрез възможности за 
самостоятелно обучение и след 
навършване на пенсионна възраст;

Or. en

Изменение 479
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) занимава се с потребностите от 
учене на групите в неравностойно 
положение, включително хора с 
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увреждания, преждевременно 
напускащи училище, 
нискоквалифицирани възрастни и по-
възрастни хора;

Or. en

Изменение 480
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов)– точка 1 (нова) – буква аг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) подобрява и повишава 
мобилността на персонала, зает в 
обучението за възрастни;

Or. en

Изменение 481
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква ад) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) подобрява качеството и увеличава 
обема на сътрудничеството между 
организациите, които участват в 
обучението за възрастни в цяла 
Европа;

Or. en

Изменение 482
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – буква ае) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ае) насърчава гъвкави модели за 
обучение, включително по-широк 
достъп до висше образование за тези, 
които нямат традиционни 
квалификации;

Or. en

Изменение 483
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5а (нов) –точка 1 (нова) – буква аж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аж) подобрява педагогическите 
подходи и управлението на 
организациите за обучение за 
възрастни.

Or. en

Изменение 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението

Or. en

Изменение 485
Zoltán Bagó, László Tőkés
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Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Грюндвиг“ (обучение за 
възрастни), програмата цели да:

Or. en

Изменение 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – параграф 1 (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обхване потребностите от учене 
на групите в неравностойно 
положение, включително 
представители на традиционните и 
етническите малцинства, хора с 
увреждания, преждевременно 
напускащи училище, 
нискоквалифицирани възрастни и по-
възрастни хора;

Or. en

Изменение 487
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Специфични цели в сферата на 

образованието и обучението
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Or. en

Изменение 488
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение на целите на 
програмата, посочени в членове 4 и 5, 
тя се стреми към изпълнение на 
следните специфични цели в 
областта на образованието и 
обучението:

Or. en

Изменение 489
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 5а (нов) – точка 1 (нова) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сектора „Коменски“ (училищно 
образование), програмата цели да: 

Or. en

Изменение 490
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 5a (нов) – точка 1 (нова) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) повиши интензивността и броя на 
партньорствата между училищата, 
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в това число и сътрудничество
посредством партньорство между 
образователни институции на Съюза 
и трети държави.

Or. cs

Изменение 491
Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мобилност с учебна цел на физически 
лица;

а) мобилност с учебна цел на всички
физически лица при равни условия и 
независимо от техния произход;

Or. es

Обосновка

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental "completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP".

Изменение 492
Lorenzo Fontana

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Сътрудничество за иновации и добри б) Сътрудничество за иновации и обмен 
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практики на добри практики

Or. it

Изменение 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Действията по член 6, параграф 1 
обхващат или междусекторни 
проекти, обединяващи различните 
сектори в областта на образованието 
и обучението, или секторно 
ориентирани проекти, насочени към 
един от секторите, свързани със 
специфичните наименования.

Or. en

Изменение 494
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Еразъм“ (висше 
образование), мобилността с учебна 
цел на граждани между участващите 
държави подкрепя:

Or. en

Изменение 495
Marco Scurria
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мобилността на студенти от 
системата на висшето образование 
под формата на обучение в 
институция партньор, асистентски 
стажове или стажове в чужбина. Тя 
може да включва също и други 
дейности, свързани с мобилност, 
като например интензивни програми 
(„Летни училища“) или доброволно 
разпространяване на информация в 
училищата от отделни учащи се 
(„Европа среща училището“). 
Мобилността на ниво магистърска 
степен се подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, 
параграф 3;

Or. en

Изменение 496
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов) – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) мобилност на студенти и 
персонал към и от трети държави, 
включително мобилност, 
организирана въз основа на съвместни, 
двустранни или многостранни 
програми с високо качество или на 
съвместни покани („Еразмус 
Мундус”).

Or. en



AM\914151BG.doc 139/169 PE496.579v01-00

BG

Изменение 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

а) мобилността на учащите се в 
рамките на висшето образование под 
формата на обучение в институция 
партньор или на стажове в чужбина
между участващите държави, както 
е посочено в член 18. Мобилността за 
завършване на магистърска степен 
следва да се подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, параграф 3.

Or. en

Изменение 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 

а) мобилността на учащите се в 
рамките на висшето образование, 
включително на студентите в 
магистърски програми и 
докторантите, под формата на 
обучение в институция партньор, 
трудова заетост на асистентски 
позиции или стажове в чужбина.
Стипендиите следва също да 
обхващат студентите, които 
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участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност.
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, параграф 
3.

желаят да завършат магистърска 
програма в друга държава, участваща 
в програмата.

Or. fr

Изменение 499
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността на ниво магистърска 
степен се подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, 
параграф 3.

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност.

Or. en

Изменение 500
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност.
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, параграф 
3.

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност.

Or. fr

Обосновка

Установяването на гаранции по заеми не е подходящ отговор на потребностите на 
мобилността. То представлява висок риск от подтикване към задлъжняване на 
бъдещите трудово активни млади европейци, което е особено вредно по време на 
криза. Рискът ще бъде още по-голям за по-малко облагодетелстваните, които в 
действителност се оказват изключени от тази възможност за мобилност. Би било 
по-подходящо да се предоставят финансови ресурси за механизма за финансиране на 
безвъзмездни средства за мобилност.

Изменение 501
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование, включително 
докторантите, и професионалното 
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ангажирани в неформални дейности
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

обучение, на търсещите работа, както 
и на младите хора, ангажирани в 
неформални дейности между 
участващите страни, както е посочено в 
член 18. Посочената мобилност може да 
се осъществи под формата на обучение 
в институция партньор, стажове в 
чужбина или участие в младежки 
дейности, по-специално доброволческа 
дейност. Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя, особено с експериментална 
цел, чрез механизма за гарантиране на 
студентските заеми, както е посочено в 
член 14, параграф 3. Този проект в 
никакъв случай не е предназначен да 
замести механизмите за отпускане 
на стипендии;

Or. fr

Изменение 502
Isabelle Thomas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, на търсещите работа, 
записани в някаква форма на обучение, 
както и на младите хора, ангажирани в 
неформални дейности между 
участващите страни, както е посочено в 
член 18. Посочената мобилност може да 
се осъществи под формата на обучение 
в институция партньор, стажове в 
чужбина или участие в младежки 
дейности, по-специално доброволческа 
дейност. Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
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в член 14, параграф 3. в член 14, параграф 3.

Or. fr

Изменение 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности, и 
на младите непрофесионални 
спортисти и треньори между 
участващите страни, както е посочено в 
член 18. Посочената мобилност може да 
се осъществи под формата на обучение 
в институция партньор, стажове в 
чужбина или участие в младежки 
дейности, по-специално доброволческа 
дейност. Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

Or. es

Изменение 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование и професионалното 

a) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование (включително на 
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обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

докторантите) и професионалното 
обучение, както и на младите хора, 
ангажирани в неформални дейности 
между участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на обучение в институция 
партньор, стажове в чужбина или 
участие в младежки дейности, по-
специално доброволческа дейност. 
Мобилността за завършване на 
магистърска степен следва да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3.

Or. fr

Изменение 505
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) транснационалната мобилност на 
персонала в границите на 
участващите страни, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на преподаване или участие 
в дейности за професионално 
развитие в чужбина.

заличава се

Or. en

Изменение 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) транснационалната мобилност на 
персонала в границите на участващите 
страни, както е посочено в член 18. 
Посочената мобилност може да се 
осъществи под формата на преподаване 
или участие в дейности за 
професионално развитие в чужбина.

б) мобилността на персонала, 
ангажиран в системата на средното, 
висшето, професионалното 
образование или обучението на 
възрастни, в границите на участващите 
страни, както е посочено в член 18. 
Посочената мобилност може да се 
осъществи под формата на преподаване 
или участие в дейности за 
професионално развитие в чужбина.

Or. en

Изменение 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мобилността на учащите се в 
рамките на професионалното 
образование и обучение под формата 
на обучение в институция партньор 
или на стажове или чиракуване в 
чужбина в рамките на участващите 
държави, както е посочено в член 18.

Or. en

Изменение 508
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 

2. Това действие също ще подпомогне
транснационалната мобилност към 
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трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

трети държави и от тях на студенти и 
младежи за целите на висшето 
образование, включително мобилността, 
организирана въз основа на съвместни, 
двустранни или многостранни степени с 
високо качество или на съвместни 
покани, както и неформалното учене.

Or. en

Изменение 509
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях, по-специално в 
рамките на политика на съседство, 
към държавите от Южното 
Средиземноморие или от тях, на 
студенти, ученици — включително за 
професионално образование и 
обучение, на стажанти, на учащи се 
възрастни и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

Or. fr

Изменение 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, на
професионалното обучение и на 
ученето, включително мобилността, 
организирана въз основа на съвместни, 
двустранни или многостранни степени с 
високо качество или на съвместни 
покани, както и неформалното учене.

Or. fr

Обосновка

Целта на общата програма е да се улесни мобилността на обществеността. 
Мобилността към трети държави и от тях на студентите, младежите и 
служителите за целите на професионалното обучение и на ученето следва да бъде 
подкрепена, също както мобилността за целите на висшето образование.

Изменение 511
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето и професионалното
образование, включително мобилността, 
организирана въз основа на съвместни, 
двустранни или многостранни степени с 
високо качество или на съвместни 
покани, както и неформалното учене.

Or. en
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Изменение 512
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето и професионалното
образование, включително мобилността, 
организирана въз основа на съвместни, 
двустранни или многостранни степени с 
високо качество или на съвместни 
покани, както и неформалното учене.

Or. en

Изменение 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
младежи и персонал за целите на 
висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях (по-специално в 
рамките на политика на съседство, 
към държавите от Южното 
Средиземноморие или от тях) на 
студенти, младежи и персонал за целите 
на висшето образование, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

Or. fr
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Изменение 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Това действие също ще подпомогне 
мобилността към трети държави и 
от тях на студенти и персонал за 
целите на професионалното и 
техническото образование.

Or. fr

Обосновка

Укрепването на обмена и сътрудничеството с трети държави в областта на 
професионалното образование и обучение е една от целите в Комюникето от Бордо. 
Комюникето от Брюж припомни след това значението на интернационализирането 
на професионалното образование и обучение, тъй като тези системи, като 
представители на световния пазар на образованието и обучението, трябва да 
създадат връзки извън своите граници и трябва да бъдат по-привлекателни за 
студенти от трети държави.

Изменение 515
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В сектора „Леонардо да Винчи“ 
(ПОО), мобилността с учебна цел на 
граждани между участващите 
държави подкрепя:

Or. en

Обосновка

Надгражда изменение 110, внесено от докладчика: С настоящото изменение 
търсещите работа младежи в началото на тяхното професионално развитие, които 
са записани в курсове за адаптация към пазара на труда, също ще попаднат в обхвата 
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на „Леонардо да Винчи“.

Изменение 516
Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мобилността на студенти, 
включително търсещи заетост 
безработни младежи в началото на 
тяхната кариера, както и 
стажанти, било под формата на 
обучение в институция партньор или 
на стажове, или чиракуване в 
чужбина;

Or. en

Обосновка

Надгражда изменение 110, внесено от докладчика: С настоящото изменение 
търсещите работа младежи в началото на тяхното професионално развитие, които 
са записани в курсове за адаптация към пазара на труда, също ще попаднат в обхвата 
на „Леонардо да Винчи“.

Изменение 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В сектора „Леонардо да Винчи“ 
(ПОО), мобилността на лица с учебна 
цел между участващите държави 
подкрепя:

Or. fr
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Изменение 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мобилността на студенти с цел 
професионално обучение, на 
стажанти и на търсещи работа лица 
под формата на обучение в 
институция партньор, стаж, или 
договор за чиракуване в чужбина.

Or. fr

Изменение 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Действието по сътрудничество за 
иновации и добри практики подкрепя:

1. Сътрудничество за иновации и добри 
практики се прилага по отношение на 
Коменски, Еразъм, Леонардо да Винчи 
и Грюндвиг в междусекторна 
перспектива или в рамките на 
конкретен сектор под формата на:

Or. en

Изменение 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации, 

а) стратегически партньорства между 
организации и/или институции, 
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работещи в областта на образованието, 
обучението и/или дейностите с 
младежи или друг съответен сектор, 
в който се разработват и прилагат 
съвместни инициативи и се насърчава 
обменът на опит и знания и умения;

работещи в областта на образованието и
обучението и/или други имащи 
отношение заинтересовани страни, 
включително социалните партньори, 
с цел да се разработват и прилагат 
съвместни инициативи и се насърчава 
обучението между равнопоставени 
партньори и обменът на опит;
стратегическите партньорства за 
училищата могат да включват 
групови или индивидуални обмени, 
целящи да подобрят езиковите 
умения и междукултурната 
осведоменост, и могат да включват 
съвместни обучителни проекти за 
ученици и техните учители;

Or. en

Изменение 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации, 
работещи в областта на образованието,
обучението и/или дейностите с 
младежи или друг съответен сектор, 
в който се разработват и прилагат 
съвместни инициативи и се насърчава 
обменът на опит и знания и умения;

а) стратегически партньорства между 
организации, работещи в областта на 
образованието и обучението, или други 
заинтересовани страни, по-специално 
партньорства между местни и 
регионални органи, както и 
социалните партньори и 
представителите на гражданското 
общество, които работят в 
областта на образованието и 
професионалното обучение, в която
се разработват и прилагат съвместни 
инициативи и се насърчава обменът на 
опит и знания и умения;

Or. fr
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Изменение 522
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации, 
работещи в областта на образованието,
обучението и/или дейностите с 
младежи или друг съответен сектор, 
в който се разработват и прилагат 
съвместни инициативи и се насърчава 
обменът на опит и знания и умения;

а) стратегически партньорства между 
организации, работещи в областта на 
образованието и обучението или други 
съответни заинтересовани страни, 
включително социалните партньори, 
с цел да се разработват и прилагат 
съвместни инициативи и се насърчава 
обменът на опит и знания и умения; В 
тази връзка, особено внимание следва 
да се обърне на дейности и проекти, 
които насърчават сътрудничеството 
между различни образователни 
сектори, младежта и спорта;

Or. en

Изменение 523
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации,
работещи в областта на образованието,
обучението и/или дейностите с младежи 
или друг съответен сектор, в който се 
разработват и прилагат съвместни 
инициативи и се насърчава обменът на 
опит и знания и умения;

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации и/или 
институции, работещи в областта на 
образованието, обучението и/или 
дейностите с младежи или друг 
съответен сектор, в който се цели да се 
разработват и прилагат съвместни 
инициативи и да се насърчават 
обучението между равнопоставени 
партньори и обменът на опит;

Or. fr
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Изменение 524
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) транснационални стратегически 
партньорства между организации, 
работещи в областта на образованието, 
обучението и/или дейностите с младежи 
или друг съответен сектор, в който се 
разработват и прилагат съвместни 
инициативи и се насърчава обменът на 
опит и знания и умения;

а) транснационални стратегически 
партньорства между публични и 
частни органи и организации, 
отговарящи за или работещи в 
областта на образованието, обучението 
и/или дейностите с младежи или друг 
съответен сектор, в който се разработват 
и прилагат съвместни инициативи и се 
насърчава обменът на опит и знания и 
умения;

Or. en

Обосновка

Публичните власти, и по-специално местните правителства, съставят и 
координират подробни планове за местно развитие, които определят приоритетите 
за действие в много области на политиката, включително образованието и 
обучението. По-специално те обединяват училищата, университетите, 
научноизследователските центрове и предприятията.

Изменение 525
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) транснационални партньорства 
между предприятията и 
образователните институции под 
формата на:

б) транснационални партньорства 
между пазара на труда и 
институциите за образование и 
обучение под формата на:

Or. fr
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Изменение 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) транснационални партньорства 
между предприятията и 
образователните институции под 
формата на:

б) партньорства между предприятията и 
образователните институции под 
формата на алианси на познанията по-
специално между висшите учебни 
заведения и предприятията, които 
насърчават творчеството, 
иновациите, практическото обучение 
и предприемаческия дух чрез 
предлагане на подходящи 
възможности за учене, включително 
за разработване на нови учебни 
програми;

Or. en

Изменение 527
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) транснационални партньорства 
между предприятията и
образователните институции под 
формата на:

б) транснационални партньорства 
между предприятията, образователните 
институции и публичните органи, 
включително местните 
правителства, под формата на:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение се налага поради факта, че в много държави членки намесата 
в образованието не попада в правомощията единствено на националните 
правителства, а се осъществява също и на регионално и местно равнище.
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Изменение 528
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „алианси на познанията“ между 
институциите за висше образование и 
предприятията, които насърчават 
творчеството, иновациите и 
предприемаческия дух чрез предлагане 
на съответни възможности за обучение, 
включително за разработване на нови 
учебни програми;

– „алианси на познанията“, по-
специално между институциите за 
висше образование и пазара на труда, 
които насърчават творчеството, 
иновациите и предприемаческия дух 
чрез предлагане на съответни 
възможности за обучение, включително 
за разработване на нови учебни 
програми;

Or. fr

Изменение 529
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „алианси на познанията“ между 
институциите за висше образование и 
предприятията, които насърчават 
творчеството, иновациите и 
предприемаческия дух чрез предлагане 
на съответни възможности за обучение, 
включително за разработване на нови 
учебни програми;

– „алианси на познанията“, по-
специално между институциите за 
висше образование и предприятията, 
които насърчават творчеството, 
иновациите и предприемаческия дух 
чрез предлагане на съответни 
възможности за обучение, включително 
за разработване на нови учебни 
програми;

Or. en

Изменение 530
Ria Oomen-Ruijten
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „алианси на познанията“ между 
институциите за висше образование и 
предприятията, които насърчават 
творчеството, иновациите и 
предприемаческия дух чрез предлагане 
на съответни възможности за обучение, 
включително за разработване на нови 
учебни програми;

– „алианси на познанията“, по-
специално между институциите за 
висше образование и предприятията, 
които насърчават творчеството, 
иновациите и предприемаческия дух 
чрез предлагане на съответни 
възможности за обучение, включително 
за разработване на нови учебни 
програми;

Or. en

Изменение 531
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– секторни „алианси на уменията“ 
между образованието и доставчиците 
на услуги в областта на образованието и 
обучението, с които се създават нови 
специфични за дадения сектор учебни 
програми, разработват се иновативни 
системи за професионално образование 
и обучение и се прилагат на практика 
общите за Съюза инструменти за
признаване.

– секторни „алианси на уменията“ 
между доставчиците на услуги в 
областта на образованието и обучението 
и пазара на труда, които имат за цел 
да се насърчава пригодността за 
трудова заетост, да се спомага за 
създаването на нови специфични за 
дадения сектор или междусекторни
учебни програми, да се разработват 
иновативни начини за професионално 
образование и обучение и да се 
прилагат на практика инструментите 
на Съюза за прозрачност и признаване; 
Те следва да развиват дейността си, 
зачитайки вътрешните политически 
договорености в конкретната 
държава членка.

Or. en
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Изменение 532
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– секторни „алианси на уменията“ 
между образованието и доставчиците 
на услуги в областта на образованието и 
обучението, с които се създават нови 
специфични за дадения сектор учебни 
програми, разработват се иновативни 
системи за професионално образование 
и обучение и се прилагат на практика 
общите за Съюза инструменти за 
признаване.

– секторни „алианси на уменията“ 
между доставчиците на услуги в 
областта на образованието и обучението
и пазара на труда, с които се насърчава 
пригодността за трудова заетост и се 
допринася за създаването на нови 
специфични за дадения сектор или 
междусекторни учебни програми, 
разработват се иновативни системи за 
професионално образование и обучение 
и се прилагат на практика общите за 
Съюза инструменти за признаване.

Or. fr

Изменение 533
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– секторни „алианси на уменията“ 
между образованието и доставчиците 
на услуги в областта на образованието и 
обучението, с които се създават нови 
специфични за дадения сектор учебни 
програми, разработват се иновативни 
системи за професионално
образование и обучение и се прилагат 
на практика общите за Съюза 
инструменти за признаване.

– секторни „алианси на уменията“ 
между доставчиците на услуги в 
областта на образованието и обучението
и предприятията, с които се насърчава 
пригодността за трудова заетост,
създават се нови специфични за дадения 
сектор учебни програми, разработват се 
иновативни начини за образование и 
обучение и се прилагат на практика 
общите за Съюза инструменти за 
признаване.

Or. en
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Изменение 534
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– секторни „алианси на уменията“ 
между образованието и доставчиците 
на услуги в областта на образованието и 
обучението, с които се създават нови 
специфични за дадения сектор учебни 
програми, разработват се иновативни 
системи за професионално
образование и обучение и се прилагат 
на практика общите за Съюза 
инструменти за признаване.

– секторни „алианси на уменията“ 
между доставчиците на услуги в 
областта на образованието и обучението
и предприятията, с които се насърчава 
пригодността за трудова заетост,
създават се нови специфични за дадения 
сектор учебни програми, разработват се 
иновативни начини за образование и 
обучение и се прилагат на практика 
общите за Съюза инструменти за 
признаване.

Or. en

Изменение 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) специално внимание ще се отдели 
на партньорствата, създадени в 
рамките на Европейските групи за 
териториално сътрудничество 
(ЕГТС).

Or. fr

Изменение 536
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) партньорства между местните и 
регионалните органи, отговорни за 
всеки аспект на образованието, с 
оглед на насърчаването на 
междурегионалното сътрудничество, 
включително сътрудничество между 
трансгранични региони 
(партньорства „Regio“);

Or. fr

Изменение 537
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, в това 
число e-Twinning („електронно 
побратимяване“), които обхващат 
секторите на образованието и 
младежта, дават възможност за 
обучение между равнопоставени 
партньори, виртуална мобилност и 
обмяна на най-добри практики и дават 
достъп на участници от съседните 
държави.

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, между 
които най-вече електронни 
партньорства, които обхващат всички 
сектори на образованието, дават 
възможност за обучение между 
равнопоставени партньори, виртуална 
мобилност и обмяна на най-добри 
практики и дават достъп на участници 
от съседните държави. Тези 
инструменти обаче не могат да 
заместят мобилността в 
образованието, която стои в 
основата на програмата.

Or. cs

Изменение 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, в това число 
e-Twinning („електронно 
побратимяване“), които обхващат 
секторите на образованието и 
младежта, дават възможност за 
обучение между равнопоставени 
партньори, виртуална мобилност и 
обмяна на най-добри практики и дават 
достъп на участници от съседните 
държави.

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, в това число 
e-Twinning („електронно 
побратимяване“), обхващащи всички 
сектори на образованието и 
обучението и даващи възможност за 
обучение между равнопоставени 
партньори, виртуална мобилност и 
обмен на най-добри практики и 
предоставящи достъп на участници от 
съседните държави.

Or. en

Изменение 539
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, в това число 
e-Twinning („електронно 
побратимяване“), които обхващат 
секторите на образованието и 
младежта, дават възможност за 
обучение между равнопоставени 
партньори, виртуална мобилност и 
обмяна на най-добри практики и дават 
достъп на участници от съседните 
държави.

в) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка, в това число 
e-Twinning („електронно 
побратимяване“), които обхващат 
секторите на образованието и 
обучението, дават възможност за 
обучение между равнопоставени 
партньори, виртуална мобилност и 
обмяна на най-добри практики и дават 
достъп на участници от съседните 
държави.

Or. fr
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Изменение 540
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Коменски“ (училищно 
образование) действията, описани в 
параграф 1, включват, наред с 
другото:

Or. en

Изменение 541
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) партньорства между училища с 
оглед разработването на съвместни 
проекти за обучение на ученици и 
техните учители („партньорства 
между учебни заведения Коменски“);

Or. en

Изменение 542
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) многостранни проекти за 
разработване и разпространение на 
най-добри образователни практики, 
включително нови преподавателски 
методи или материали; 
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многостранни проекти за 
разработване, насърчаване и 
разпространение на нови курсове за 
обучение на учители или съдържание 
на курсовете;

Or. en

Изменение 543
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Коменски“ (училищно 
образование) действията, описани в 
параграф 1, включват, наред с 
другото:

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да подкрепи специфични дейности за обмен на добри 
практики не само в областта на преподаването и обучението, а също и онези, които 
допринасят за целите, свързани с насърчаване на равенството, социалното 
сближаване и активното гражданско участие сред учениците.

Изменение 544
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) многостранни проекти за 
разработване, насърчаване и 
разпространение на добри практики в 
подкрепа на равенството, социалното 
сближаване и активното гражданско 
участие;
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Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да подкрепи специфични дейности за обмен на добри 
практики не само в областта на преподаването и обучението, а също и онези, които 
допринасят за целите, свързани с насърчаване на равенството, социалното 
сближаване и активното гражданско участие сред учениците.

Изменение 545
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В сектора „Коменски“ (училищно 
образование) действията, описани в 
параграф 1, включват, наред с 
другото:

Or. en

Изменение 546
Olga Sehnalová

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мобилност на учениците в рамките 
на партньорствата, посочени в 
параграф 1, букви а) и ба) и буква а) от 
настоящия параграф, включително 
дългосрочната мобилност с 
продължителност до една година.

Or. cs



AM\914151BG.doc 165/169 PE496.579v01-00

BG

Изменение 547
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави.

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения и институции за 
обучение от Съюза и такива от трети 
държави, партньорства в областта на 
младежта, по-специално за обучението 
между равнопоставени партньори и 
съвместни образователни проекти, 
насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави, включително 
държавите от Южното 
Средиземноморие.

Or. fr

Изменение 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
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сътрудничество, по-специално със 
съседните държави.

сътрудничество, по-специално със 
съседните държави, и ще допринесе за 
качественото и количественото 
развитие на възможностите за
осигуряване на професионално 
обучение на младите хора.

Or. fr

Изменение 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави.

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави (включително 
държавите от Южното 
Средиземноморие).

Or. fr

Изменение 550
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и 2. Действието ще подкрепи и 
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развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави.

развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
и професионални учебни заведения от 
Съюза и такива от трети държави, 
партньорства в областта на младежта, 
по-специално за обучението между 
равнопоставени партньори и съвместни 
образователни проекти, насърчаване на 
регионалното сътрудничество, по-
специално със съседните държави.

Or. en

Изменение 551
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
учебни заведения от Съюза и такива от 
трети държави, партньорства в областта 
на младежта, по-специално за 
обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни образователни 
проекти, насърчаване на регионалното 
сътрудничество, по-специално със 
съседните държави.

2. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на капацитет, 
регионалната интеграция, обмяната на 
знания и процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между висши 
и професионални учебни заведения от 
Съюза и такива от трети държави, 
партньорства в областта на младежта, 
по-специално за обучението между 
равнопоставени партньори и съвместни 
образователни проекти, насърчава не на 
регионалното сътрудничество, по-
специално със съседните държави.

Or. en

Изменение 552
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов) – уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В сектора „Еразъм“ (висше 
образование) действията, описани в 
параграф 1, включват, наред с 
другото:

Or. en

Изменение 553
Marco Scurria

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) интензивните програми "Еразъм" 
("летните училища Еразъм") в 
рамките на партньорствата, 
посочени в букви а), б) и ба) от 
параграф 1, също и като възможност 
за студенти и фирми за улесняване на 
намирането на пресечна точка между 
предлагането и търсенето на работа.

Or. it

Изменение 554
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов) – уводна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В сектора „Леонардо да Винчи“ 
(професионално образование и 
обучение) действията, описани в 
параграф 1, включват, наред с 
другото:

Or. en
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Изменение 555
Zoltán Bagó

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов) – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) партньорства между училища с 
оглед разработването на съвместни 
проекти за обучение на ученици и 
техните учители („партньорства 
между учебни заведения Леонардо“);

Or. en


