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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага да включи изцяло международното измерение на 
сътрудничеството в областта на висшето образование (включително по-голямата част 
от действията, които понастоящем са обхванати от решението на ЕП и Съвета относно 
„Еразъм Мундус“ от 2008 г.1) в новия регламент за създаване на „Еразъм за всички“: 
Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта“. 
Финансирането за действия в областта на висшето образование в трети държави ще се 
осигури от различни инструменти за външно финансиране, включително инструмента 
за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР), и ще се 
основава на две многогодишни разпределения. Прилагането ще следва процедурата, 
установена в регламента „Еразъм за всички“. С настоящето предложение Комисията 
възнамерява да прекрати фрагментацията и да укрепи предвидимостта за 
университетите и институциите, участващи в програмите.
Докато цялостната цел на настоящето предложение се подкрепя, докладчикът е 
загрижен от факта, че предложението за регламент „Еразъм за всички“ включва много 
малко уточнения относно действията, които следва да се финансират чрез ИСР и в 
държавите АКТБ, връзката им с целите за развитие на Съюза и потребностите, и 
стратегиите на държавите в областта на развитието. В допълнение, предложението за 
регламент не включва разпоредби, които да гарантират, че действията, за които е 
осигурено финансиране чрез географски програми по линия на ИСР са проектирани 
така, че да изпълняват критериите за официална помощ за развитие (ОПР), определени 
от ОИСР/КПР, според изискванията на член 2, параграф 2 от предложението на 
Комисията за ИСР за периода 2014-2020 г.
Предложените от докладчика изменения следователно преследват следните цели:

- установяване на по-ясни позовавания на целите за развитие на Съюза, по-конкретно 
изкореняването на бедността;

- гарантиране, че критериите за ОПР, определени от ОИСР/КПР са изпълнени чрез 
действия, за които финансирането е осигурено от ИСР, по-конкретно по отношение 
на действия за изходящата мобилност;

- изискване за механизъм, свързан с действия за мобилността, който да намалява риска 
от „изтичане на мозъци“;

- гарантиране, че действията се изпълняват в пълно съответствие със съответните 
инструменти, от които е предоставено финансирането;

- изискване процесът на програмиране да зачита самостоятелността на държавите 
партньори;

- определяне на изисквания за оценка и докладване, които да гарантират, че 
въздействието от развитието е измерено и е установена цялостна прозрачност.

Докладчикът желае също да изтъкнe известното разминаване между законодателното 
предложение на Комисията и правния финансов отчет по отношение на равнището на 
финансиране, което следва да се предостави от инструментите за външно финансиране. 
                                               
1 Решение № 1298 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2009 година за приемане на 
програмата за действие "Еразмус Мундус" 2013—2013 г. за повишаване на качеството на висшето 
образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети 
държави,ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 83.
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Докато финансовият отчет на страница 59 предлага обща сума от 1 812 милиона евро да 
се предостави само от инструменти за външно финансиране по ред 4 (което изключва 
ЕФР), законодателното предложение посочва в член 13, че общата сума от 1 812 
милиона евро се отнася до финансиране от всички инструменти за външно 
финансиране, което включва ЕФР. Докладчикът счита за валидни съдържащите се в 
член 13 на законодателното предложение данни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по култура и образование да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съгласно членове 8 и 10 на Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, както и членове 21 и 23 от 
Хартата на основните права, програмата 
насърчава равенството между жените и 
мъжете, борбата с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация.

(7) Съгласно членове 8 и 10 на Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, както и членове 21 и 23 от 
Хартата на основните права, програмата 
насърчава равенството между жените и 
мъжете, борбата с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Необходимо е при 
прилагането на програмата да се 
разшири достъпът за групите на лица 
с увреждания и уязвимите лица, и да 
се подходи активно към специалните 
образователни потребности на 
лицата с увреждания.

Обосновка

За действията в развиващите се страни е от особено значение да се гарантира, че 
действията достигат да бедните и уязвимите, като това се отнася също и за 
Европа.
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Изменение 2

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
изкореняването на бедността и
устойчивото развитие, включително в 
сферата на висшето образование в 
трети държави, както и в 
отвъдморските държави и 
териториите, асоциирани към 
Европейския съюз.

Обосновка

Основната цел на сътрудничеството за развитие, както е определена в Договора и в 
предложението за регламент относно ИСР следва да бъде изрично посочена и като 
цел на регламента за създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“. 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 Европейския съюз. Във връзка с това е целесъобразно в 
настоящия текст да се уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, националните центрове за 
академично признаване (NARIC), 

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, националните центрове за 
академично признаване (NARIC), 
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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.

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, асоциираните 
към него отвъдморски страни и
територии, както и в трети държави 
участнички.

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 Европейския съюз. Във връзка с това е 
целесъобразно в настоящия текст да се уточни участието на ОСТ в програмата 
„Еразъм за всички“.

Изменение 4

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, научните изследвания, 
промишлената политика и политиката 
на сближаване, политиката на 
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разширяване и външните отношения. разширяване и външните отношения, 
както и последователност на 
политиката за развитие, в 
съответствие с член 208 от ДФЕС.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Необходимостта от установяване на 
критерии за ефективност, въз основа на 
които да се извършва разпределението 
на бюджета между държавите членки за 
дейностите, управлявани от 
националните агенции.

(27) Необходимостта от установяване на
измерими критерии за ефективност, въз 
основа на които да се извършва 
разпределението на бюджета между 
държавите членки за дейностите, 
управлявани от националните агенции.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Физически лица от отвъдморски 
страни и територии (ОСТ) и 
органите и компетентните публични 
и/или частни институции на една 
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.

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 Европейския съюз. Във връзка с това е 
целесъобразно в настоящия текст да се уточни участието на ОСТ в програмата 
„Еразъм за всички“.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата обхваща образованието 
на всички равнища в перспективата на 
ученето през целия живот, и по-
специално висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение и обучението за възрастни, 
училищното образование и младежта.

3. Програмата обхваща образованието 
на всички равнища в перспективата на 
ученето през целия живот, и по-
специално висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение, неформалното образование
и обучението за възрастни, училищното 
образование и младежта; тя също така 
подкрепя дейности в областта на 
спорта.

Изменение 8

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 включва международно измерение
с цел да се подкрепя външната 
дейност на Съюза, включително 
неговите цели за развитие, чрез 
сътрудничество между Съюза и 
трети държави.

Обосновка

Параграфът относно международното измерение следва да се позовава конкретно на 
целите за развитие на външната дейност на Съюза.

Изменение 9

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 обновена рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.), за
изкореняването на бедността и
устойчивото развитие на трети държави, 
по-конкретно в областта на висшето 
образование, обучението и 
подобряването на квалификацията,
както и за развиването на европейско 
измерение в спорта.

Изменение 10

Предложение за регламент
Част 5 – параграф 1 – буква г) – част първа

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, да се подкрепи външната 
дейност на Съюза, неговите цели за 
развитие посредством насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството между 
ЕС и институциите за висше 
образование в Съюза и отвъдморските 
държави и териториите, асоциирани 
със Съюза и тези на трети държави, и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави, по целесъобразност, в 
съответствие с целите, посочени в 
инструментите за външно 
финансиране, които осигуряват 
финансиране за посочените действия.
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Обосновка

Развитието следва да е самостоятелна цел, а не само средство за укрепване на 
международното измерение на образованието. Действията, финансирани чрез 
средства от инструментите за външно финансиране, също трябва да се ръководят 
от целите на съответните инструменти. 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 Европейския съюз. Във връзка с това е целесъобразно в настоящия текст да се 
уточни участието на ОСТ в програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на действия в 
съответствие с параграф 1, за които 
финансирането се предоставя от 
ИСР или от ЕФР, всички действия 
трябва да съответстват на целите и 
принципите на регламента за ИСР и, 
съответно, споразумението за 
партньорство ЕКТБ - ЕС. По-
конкретно, когато финансирането 
произхожда от ИСР, би трябвало да 
се зачитат критериите за ОПР, 
определени от Комитета за 
подпомагане на развитието, така 
както се предвижда в член 2, 
параграф 2 от гореспоменатия 
регламент.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б За случаите на действия, за които 
финансирането е предоставено от 
ИСР, от безвъзмездните помощи за 
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изходяща мобилност ще се 
възползват само изследователи, 
които правят проучвания или 
преподават в области, които се 
отнасят до проблемите на 
развиващите се държави, а за 
входящата мобилност – студенти 
или изследователи, които учат или 
извършват проучвания в области, 
отнасящи се до проблемите на 
развиващите се държави.

Обосновка

Действията, финансирани по линия на ИСР трябва да изпълняват критериите, 
установени от ОИСР/КПР за официалната помощ за развитие. Посочените условия 
не позволяват финансиране на изходяща мобилност на студенти от ЕС и налагат 
областите на обучение да са свързани с развитието.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в За случаите на действия, за които 
финансирането се предоставя от 
ИСР или ЕФР, се въвеждат 
механизми, които гарантират, че 
критериите за подбор се основават на 
заслуги и дават предимство на 
отпускането на стипендии на групи и 
части от населението в 
неравностойно социално и 
икономическо положение, и 
насърчават гражданите на развиващи 
се държави да се връщат в държавите 
си на произход след изтичане на 
периода им на обучение или 
изследователска дейност, за да могат 
да допринесат за икономическото 
развитие и благосъстояние на 
съответната развиваща се държава.
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Обосновка

Следва да се избягва „изтичането на мозъци“, като се насърчава връщането на 
студенти и изследователи в техните държави на произход. Фокусирането върху 
групите в неравностойно положение засилва връзката между действията в областта 
на висшето образование и изкореняването на бедността.

Изменение 14

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. Действия, за 
които финансирането се предоставя 
от ИСР или от ЕФР допринасят за 
устойчивото развитие на държавите 
партньори и се основават и 
съответстват на националните и 
регионалните стратегии за развитие.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това действие подкрепя политическия 
диалог с трети държави и международни 
организации.

2. Това действие подкрепя политическия 
диалог с трети държави и международни 
организации. Действия, за които 
финансирането се предоставя от 
ИСР или от ЕФР допринасят за 
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устойчивото развитие на държавите 
партньори и се основават и 
съответстват на националните и 
регионалните стратегии за развитие.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – част първа 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към посочения в 
параграф 1 финансов пакет, с цел да се 
насърчи международното измерение във 
висшето образование се разпределя 
сума с ориентировъчен размер от
1 812 100 000 EUR от различни 
външни инструменти (Инструмента за 
сътрудничество за развитие, 
Европейския инструмент за 
добросъседство, Инструмента за 
предприсъединителна помощ, 
Инструмента за партньорство и 
Европейския фонд за развитие) за 
действия по мобилността с учебна цел 
към или от държави, различни от 
посочените в член 18, параграф 1, и за 
действия по сътрудничеството и 
политическия диалог с 
органи/институции/организации от тези 
страни. Разпоредбите на настоящия 
регламент ще се прилагат към 
използването на посочените средства.

2. В допълнение към посочения в 
параграф 1 финансов пакет, с цел да се 
насърчи международното измерение във 
висшето образование се разпределя 
сума с ориентировъчен размер, 
съответстващ на 2 % от общата сума 
на финансовите средства, включени в 
различните инструменти за външна 
дейност (Инструмента за 
сътрудничество за развитие, 
Европейския инструмент за 
добросъседство, Инструмента за 
предприсъединителна помощ, 
Инструмента за партньорство и 
Европейския фонд за развитие) за 
действия по мобилността с учебна цел 
към или от държави, различни от 
посочените в член 18, параграф 1, и за 
действия по сътрудничеството и 
политическия диалог с 
органи/институции/организации от тези 
страни. Разпоредбите на настоящия 
регламент ще се прилагат към 
използването на посочените средства, 
като се гарантира съответствие с 
правното основание за външните 
инструменти, чрез които се 
предоставя финансирането.

Обосновка

Докато прилагането на действията по „Еразъм за всички“ ще следва процедурите по 
регламента „Еразъм за всички“, трябва да се осигури съответствие със съответните 
инструменти за външно финансиране.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – част втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата ще бъдат предоставени 
под формата на две многогодишни 
разпределения, обхващащи съответно 
само първите 4 и оставащите 3 
години. Финансирането ще бъде 
отразено в многогодишните 
ориентировъчни програми за тези 
инструменти, в съответствие с 
идентифицираните нужди и приоритети 
на засегнатите страни. Посочените 
разпределения могат да търпят 
корекции в случай на мащабни
непредвидени обстоятелства или 
значителни изменения в политиките, 
отразяващи големи промени в
политическите приоритети.
Сътрудничеството с неучастващи 
държави може да се основава, когато е 
целесъобразно, на допълнителни 
средства от държави партньори, които 
ще бъдат предоставени в съответствие с 
процедури, които предстоят да бъдат 
договорени с посочeните държави.

Финансирането се предоставя чрез
две многогодишни разпределения.
Финансирането ще се основава на
многогодишните ориентировъчни 
програми за тези инструменти, в 
съответствие с идентифицираните 
нужди и приоритети на засегнатите 
страни, и за случая на ИСР, ще се 
уточнява разпределението по региони 
и вида на действията, които следва 
да се финансират. Разпределението 
на средства може да бъде 
преразгледано в съответствие с 
приоритетите на външната дейност 
на ЕС в случай на сериозни
непредвидени обстоятелства или 
значителни политически промени в
съответствие с процедурите, 
предвидени в съответните 
инструменти за външно 
финансиране. Сътрудничеството с 
неучастващи държави може да се 
основава, когато е целесъобразно, на 
допълнителни средства от държави 
партньори, които ще бъдат 
предоставени в съответствие с 
процедури, които предстоят да бъдат 
договорени с посочeните държави.

Обосновка

Процесът на програмиране следва да се придържа към предвидените в съответните 
инструменти за външно финансиране процедури, като се гарантира необходимото 
зачитане на самостоятелността на държавите и като се гарантира съответствие с 
цялостната стратегия за държавите или регионите. Предоставянето на средства 
може да се определи единствено на тази основа.

Изменение 18
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Предложение за регламент
Член 13 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посочените в член 6, параграф 1, 
буква а) средства за мобилност на лица 
с учебна цел, които следва да се 
управляват от национална агенция, се 
отпускат въз основа на броя на 
населението и на издръжката на живота 
в съответната държава-членка, 
разстоянието между столиците на 
държавите членки и постигнатите 
резултати. Параметърът за постигнати 
резултати има тежест от 25 % от общите 
средства, в съответствие с критериите, 
посочени в параграфи 7 и 8.

6. Посочените в член 6, параграф 1, 
буква а) средства за мобилност на лица 
с учебна цел, които следва да се 
управляват от национална агенция, се 
отпускат въз основа на броя на 
населението и на издръжката на живота 
в съответната държава-членка, 
разстоянието между столиците на 
държавите членки и постигнатите 
резултати. Особено значителната 
отдалеченост на студентите от най-
отдалечените райони и 
отвъдморските страни и територии 
се отчита подобаващо при 
разпределянето на средствата. 
Параметърът за постигнати резултати 
има тежест от 25 % от общите средства, 
в съответствие с критериите, посочени в 
параграфи 7 и 8.

Обосновка

Целесъобразно е да се предвидят специални разпоредби за студентите от 
европейските отвъдморски територии, по-конкретно за средствата за мобилност, 
като се има предвид голямата им отдалеченост от европейския континент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Принос към изкореняването на 
бедността и устойчивото развитие 
на трети държави.

Обосновка

Развитието е посочено като самостоятелна цел в член 4 и следователно следва да 
напътства наблюдението и оценката.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията включва в своя 
годишен доклад относно 
изпълнението на Регламента относно 
ИСР списък на всички дейности по 
„Еразъм за всички“, финансирани със 
средства, предоставени по ИСР, и 
тяхното съответствие с целите и 
принципите, установени в членове 2 и 
3 от настоящия регламент.

Обосновка

Прилагане на действията по „Еразмус Мундус“ следваха процедурите по ИСР. 
Понеже в бъдеще прилагането ще следва процедурите в съответствие с регламента 
за „Еразъм за всички“, редовното докладване следва да гарантира на комитета ИСР 
и на Парламента прозрачност по отношение на съответствието с регламента за 
ИСР, и по-конкретно с установената в член 2 цел за официалната помощ за развитие.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държавите-членки; a) държавите членки и техните 
отвъдморски държави и територии, 
изброени в приложение II към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

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 Европейския съюз. Във връзка с това е 
целесъобразно в настоящия текст да се уточни участието на ОСТ в програмата 
„Еразъм за всички“.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответните политики на Съюза, по-
специално политиките в областта на 
културата и медиите, заетостта, 
здравеопазването, научните изследвания 
и иновациите, предприятията, 
правосъдието, защитата на 
потребителите, развитието и
политиката на сближаване;

a) съответните политики на Съюза, по-
специално политиките в областта на 
културата и медиите, заетостта, 
здравеопазването, научните изследвания 
и иновациите, предприятията, 
правосъдието, защитата на 
потребителите, политиката на 
сближаване и политиката за 
развитие;

Обосновка

Настоящето изменение изяснява, че позоваването се отнася до политиката на Съюза 
за международно развитие, а не за неговата вътрешна политика за регионално 
развитие.
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