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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 23 ноември 2011 г. Комисията прие своето предложение за регламент за създаване 
на „Еразъм за всички“, Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта.

Образованието и обучението са ключови елементи от стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и от интегрираните насоки за 
политиките на държавите членки в областта на икономиката и заетостта. Пет от 
водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“ зависят от модернизацията на 
образованието и обучението: „Младежта в движение“, „Програма за нови умения и 
работни места“, „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, „Съюз за 
иновации“, „Европейска платформа срещу бедността“.

Предложение на Комисията
За следващия програмен период на ЕС, 2014 – 2020 г., Комисията предлага една 
интегрирана програма, наречена „Еразъм за всички“, вместо седемте програми, които 
съществуваха през предишния период на многогодишно финансово планиране (2007 –
2013 г.). Това означава, че настоящата програма ще замести програмата за учене през 
целия живот, програмата „Младежта в действие“, както и различните съществуващи 
програми на Съюза в областта на висшето образование, били те световни („Еразмус 
Мундус“), регионални („Темпус“, „Алфа“, „Едулинк“) или двустранни (със САЩ и 
Канада).

Общият финансов пакет, предложен за програмата, се състои от 19,1 милиарда евро, от 
които 1 812 милиарда евро ще постъпят от различни инструменти на ЕС за външна 
дейност, и ще целят да интегрират настоящите международни програми („Еразмус 
Мундус“, „Темпус“, „Алфа“ и „Едулинк“). Общият бюджет, предлаган от Комисията за 
програмата „Еразъм за всички“, представлява увеличение със 70% в сравнение с общия 
бюджет, разпределен на съответните програми през програмния период 2007 – 2013 г.

Комисията предлага да структурира бъдещата рационализирана програма около трите 
основни ключови дейности за всеки от съответните сектори на образованието:
– мобилност с учебна цел на физически лица, включително студенти, младежи, 

учители и персонал; (предлаган дял от бюджета – 65%),
– сътрудничество за иновации и добри практики (предлаган дял от бюджета –

20%),
– подкрепа за реформиране на политиката (предлаган дял от бюджета – 4%).

Освен това в съобщението на Комисията, придружаващо същинското законодателно 
предложение за регламент, се посочва следното разпределение между различните 
образователни сектори (което съответства на равнищата, гарантирани от съответните 
програми за периода 2007 — 2013 г.):
– Висше образование: 25%,
– Професионално образование и обучение и обучение за възрастни: 17 %, от които 

за обучението за възрастни: 2%,
– Училищно образование: 7%,
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– Младеж: 7%.

Специална глава от програмата ще бъде отделена на спорта (1 % от бюджета), а 
специален член – на инициативата „Жан Моне“ (2 % от бюджета).

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент и предлага 
следните основни промени в проекторегламента:

1) укрепване на аспекта за учене през целия живот в програмата чрез 
превръщането ѝ в по-приобщаваща за всички сектори на образованието и 
обучението; 

2) укрепване на връзките между образование и заетост, образование и намаляване 
на бедността;

3) промяна в структурата на регламента, преди всичко като се отделят дейностите, 
насочени към младежта, от образованието и обучението и като се посочат по-
ясно подпрограмите, съответстващи на различните сектори на образованието и 
обучението, също така като се очертаят по-ясно конкретните цели на различните 
подпрограми;

4) укрепване по-специално на секторите на професионалното образование и 
обучение и ученето за възрастни, на които в настоящото предложение не е 
обърнато внимание, въпреки че важността им е широко призната с оглед 
насърчаването на културата на учене през целия живот, справянето с 
безработицата (особено младежката безработица), бедността, насърчаването 
наред с другото на активно гражданство и активен живот на възрастните хора;

5) подобряване на достъпа до програмата, по-специално чрез насърчаването на 
повишено участие на хората със специални нужди, с по-неблагоприятни 
перспективи за развитие, или изпитващи затруднения във връзка с причини от 
образователен, социален, свързан с половата принадлежност, физически, 
психологически, географски, икономически и културен характер;

6) отваряне на международното участие (с трети страни) не само в сектора на 
висшето образование, но в професионалното образование и обучение, както и 
ученето за възрастни;

7) ясно очертаване на разпределението на бюджета за различни сектори на 
образованието и обучението в регламента, като също така се предложи 
увеличение за секторите на професионалното образование и ученето за 
възрастни;

8) въвеждане на възможност за държавите членки да избират според своето 
национално право и традиции дали искат да имат една или повече национални 
институции и национални агенции, които да изпълняват програмата на 
национално равнище;

9) включване на шестте европейски академични институции, подкрепяни от 
предишната програма „Жан Моне“, вместо ограничаването им до две, както 
предлага Комисията;

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

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 ѝ 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., три от които ще бъдат 
пряко или непряко подпомагани от 
програмата, създадена с настоящия 
регламент. Съответните действия 
ще бъдат предприети преди всичко в 
областта на образованието, за 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, но те също така ще 
допринесат за постигането на 
целите за заетост и намаляване на 
бедността. Това включва и водещите ѝ
инициативи и по-специално „Младежта 
в движение“, Програмата за нови 
умения и работни места и „Съюз за 
иновации“.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Във всички обхванати сектори на 
образованието програмата следва да 
допринася за насърчаването на 
съзнание за европейска идентичност 
и европейски ценности в
съответствие с член 2 от Договора за 
Европейския съюз.

Изменение 3

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, ученето за възрастни и 
неформалното учене сред младежта и 
в други сектори, не само за да се 
подобри качеството на европейското 
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, 
междукултурният диалог и приносът
за устойчивото развитие на
образованието и обучението в трети 
държави.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да бъде подкрепена мобилността, (10) За да бъде подкрепена мобилността, 
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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.

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 чрез финансовите 
институции, които са съгласни да 
предоставят на студентите заеми за 
учене в магистърска степен в друга 
европейска държава при благоприятни 
условия.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С обновения процес от Копенхаген
(2011—2020 г.) бе определена 
амбициозна и цялостна визия за 
политиката на професионалното 
образование и обучение в Европа, като 
бе поискана подкрепа от 
образователните програми на Съюза 
по отношение на договорените 
приоритети, сред които са 
международната мобилност и 
реформите, осъществявани от 
държавите-членки.

(14) Ключовата роля на 
професионалното образование и 
обучение при оказването на помощ за 
постигането на редица цели, 
заложени в стратегията „Европа 
2020“, е широко призната и посочена в
обновения процес от Копенхаген
(2011—2020 г.), по-специално като се 
има предвид нейният потенциал за 
справяне с високото равнище на
безработица в Европа, особено на 
младежката безработица и 
дългосрочната безработица, за 
насърчаване на културата на учене 
през целия живот, за преодоляване на 
социалното изключване и за 
насърчаване на активното 
гражданство. Необходимо е да се 
вземат мерки по отношение на 
неотложната необходимост за 
укрепване на транснационалната 
мобилност на обучаващите се в 
рамките на професионалното 
образование и обучение, включително 
чираци, учители и инструктори, и да 
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се насърчава сътрудничеството чрез 
партньорства на всички равнища 
между заинтересованите страни и да 
се подпомагат държавите членки при 
модернизирането на своите системи 
за професионално обучение и 
образование.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Обновената европейска програма за
учене за възрастни, включена в
резолюция на Съвета от [….], има за 
цел да създаде възможност за всички 
възрастни да развиват и да 
подобряват своите умения и 
способности през целия си живот, 
като се обръща особено внимание 
тази възможност да бъде осигурена 
на големия брой нискоквалифицирани 
европейски граждани, към които е 
насочена стратегията „Европа 2020“.

(16) Обновената европейска програма за
учене за възрастни, включена в
резолюцията на Съвета от 28 ноември 
2011 г.1 подчертава необходимостта 
от увеличаване на участието в 
обучението за възрастни, като се 
вземе предвид застаряването на 
населението на Европа, което 
поставя неизбежната необходимост 
възрастните редовно да 
актуализират своите лични и 
професионални умения и способности
след като са напуснали 
първоначалното си образование и 
обучение, като също така се признава 
ролята на обучението за възрастни в 
насърчаването на активното 
гражданство. Европейската програма 
за обучение за възрастни, като взема 
предвид целите за заетост и 
намаляване на бедността, посочени в 
стратегията „Европа 2020“, обръща 
особено внимание на необходимостта 
от повишаване на участието на 
европейските работници с по-малко 
умения и европейските 
нискоквалифицирани работници в 
обучението за възрастни.
______________
1 ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Опитът от Европейската 
година за активен живот на 
възрастните хора и солидарност 
между поколенията (2012 г.), 
демографските доклади на 
Европейската комисия и 
доброволческата ангажираност на 
възрастните граждани 
демонстрират значението на ученето 
през целия живот, диалога между 
поколенията, мобилността и 
участието в живота на обществото 
далеч след края на професионалната 
кариера. Възрастните хора имат 
фундаментална роля за 
доброволческата дейност и 
общественото образование в Европа. 
Това следва да бъде отчетено по 
подобаващ начин в програмата чрез 
съответно подчертаване на 
съответните мерки в областта на 
общото и професионалното 
образование.

Изменение 8

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 

(17) Дейността на Европейския форум 
на младежта, Европейска платформа 
на гражданското общество за учене 
през целия живот, националните 
центрове за академично признаване
(NARIC), мрежите „Евридика“,
„Euroguidance“ и EURODESK, както и 
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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.

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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

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 и
обучението, младежта и спорта, и в 
частност със Съвета на Европа, 
ЮНЕСКО и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР).

Изменение 10

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 

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

представляващи интерес за Съюза, 
които са организации с идеална цел и 
осигуряват признати академични 
степени.

Изменение 11

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 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 (включително учащите се в 
рамките на професионалното 
образование и обучение) и на учащите 
се възрастни до методи за учене през 
целия живот, 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.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 25
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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 измерими и релевантни показатели
във връзка с конкретните цели, които 
могат да бъдат измервани с течение на 
времето, като същевременно са и
реалистични, и отразяват логиката на 
намесата и са от значение за съответната 
йерархия от цели и дейности.

Изменение 13

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 да 
се улесни по-нататъшното участие на 
съседните държави в действия на Съюза 
в областта на мобилността и 
изграждането на капацитет в 
образованието и във висшето 
образование, както и отварянето на 
бъдещата програма за образование също 
и за съседните държави.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата обхваща образованието 
на всички равнища в перспективата на 

3. Програмата обхваща следните 
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ученето през целия живот, и по-
специално висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение и обучението за възрастни, 
училищното образование и 
младежта.

области:

a) официално, самостоятелно и 
неформално образование и обучение на 
всички равнища в перспективата на 
ученето през целия живот, от 
училищното образование до 
професионалното образование и
обучение, висшето образование и 
обучението за възрастни;
б) младежкото, по-специално 
неформалното и самостоятелното 
учене и дейностите, имащи за цел 
засилването на участието на 
младежта в обществото,
в) спорта, и по-специално масовия 
спорт.
Всички тези дейности ще бъдат 
насочени по-специално към лицата, 
които са по-слабо представени в 
образованието и на пазара на труда, 
както и в тези дейности.

Изменение 15

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 неговите цели за 
развитие, чрез сътрудничество 
между Съюза и трети държави.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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, 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;

Изменение 17

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
организиран и доброволен процес, 
който осигурява възможност на 
хората да развиват своите ценности, 
умения и компетентности извън 
рамката на официалното
образование.

Изменение 18

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 

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
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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;

вид учене, включително стажове, 
практики, доброволческа дейност, 
включително доброволческа дейност 
на хора в напреднала възраст,
неформално учене, или преподаване или 
участие в транснационална 
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
младежки дейности, като младежки
обмен, доброволчески дейности, 
неформално и самостоятелно учене и 
дейностите за професионално
обучение, в които участват специалисти, 
работещи с младежи и лица, 
занимаващи се с професионално 
ориентиране;

Изменение 19

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
институции, социални партньори,
организации и предприятия, работещи 
в областта на образованието и
обучението и/или младежта.

Изменение 20

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 

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

модернизацията на системите за 
образование и обучение, както и 
подкрепа за разработване на 
европейска политика в областта на 
младежта, чрез процес на изграждане 
на капацитет за заинтересованите 
страни, както и политическо 
сътрудничество между държавите 
членки, по-специално в рамките на
отворения метод на координация;

Изменение 21

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, чрез които се осъществят 
или улесняват международни прояви на 
сътрудничество в контекста на 
преподаване и/или обучение
независимо от възрастта;

Изменение 22

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 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;
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Изменение 23

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. „работа, свързана с младежи“ е
голямо разнообразие от дейности от 
социално, културно, образователно 
или политическо естество, които се 
организират от младите хора, 
съвместно с тях и за тях. Тя има 
извънкласна форма и се основава на 
процеса на самостоятелно и 
неформално учене и доброволно 
участие;

8a. „специалист, работещ с 
младежи“ е лице, което работи в 
областта на неформалното или 
самостоятелното учене, 
предназначено за млади хора;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. „възрастни хора“ са лица на 
възраст 55 и повече години;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „академична институция“ е всяка 
образователна институция, чиято 
дейност е посветена на образованието и

12. „академична институция“ е всяка 
образователна институция, чиято 
дейност е посветена на образованието
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научните изследвания; и/или научните изследвания;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „професионално обучение“ е 
всякаква форма на първоначално
професионално образование или 
обучение, включително техническо и 
професионално обучение и стаж, което 
допринася за придобиването на
професионална квалификация, 
признавана от компетентните органи в
държавата членка, в която е получена,
както и продължаващо професионално 
образование или обучение, предприети 
от лице по време на неговия трудов 
живот;

13. „професионално обучение“ е 
всякаква форма на професионално 
образование или обучение, включително 
техническо и професионално обучение 
и стаж, което допринася за 
придобиването на квалификация, 
признавана от компетентните органи в
държавата членка, както и 
продължаващо професионално 
образование или обучение, предприети 
от лице по време на неговия трудов 
живот;

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. „доброволческа дейност“ 
означава дейност, която дадено лице 
извършва по силата на свободната си 
воля и включва отделяне на време и 
енергия за действия, от които се 
ползват други лица или обществото 
като цяло. Подобна дейност има 
нестопански характер и не може да 
бъде мотивирана от каквото и да е 
желание за материална или 
финансова печалба;

Изменение 28
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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), извършвана от младеж на 
доброволни начала, индивидуално или 
в група, която се характеризира с 
неформален подход към обучението;

Изменение 29

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 на Съюза за 
прозрачност и признаване“ са 
инструментите, които помагат на 
заинтересованите страни да разбират, 
оценяват и по целесъобразност 
признават резултатите от ученето и 
квалификациите в целия Съюз;

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28a. „масов спорт“ е организиран 
спорт, практикуван на местно 
равнище от непрофесионални 
спортисти, и спорт за всички.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 32
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
регионални, национални, както и с 
международни и други програми и 
политики на Съюза;

Изменение 33

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 и 
признаване на квалификациите и 
ключовите ценности на Европейския 
съюз, по-специално основаващите се 
на член 9 от ДФЕС и Хартата на 
основните права.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
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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:

a) популяризирането на европейските 
ценности в съответствие с членове 2 
и 9 от Договора за Европейския съюз; 
развиването на европейско съзнание и 
участие в демократичния живот на 
Европа; социалния ангажимент и 
солидарност, включително 
солидарност между поколенията;
б) стратегията „Европа 2020“ и нейните 
водещи цели, по-специално в 
областта на образованието, 
заетостта и намаляването на 
бедността;
в) Стратегическата рамка за образование 
и обучение 2020 г. („ЕСЕТ 2020“), 
включително на съответните 
референтни стойности;
г) обновената рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.); 
д) обновения процес от Копенхаген 
(2011 - 2020 г.);
е) обновената европейска програма за 
обучение за възрастни;
ж)  устойчивото развитие на трети 
държави в областта на образованието и 
обучението;
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з) развиването на европейско 
измерение в спорта в съответствие с 
работния план на Съюза за спорта.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тя по-специално има за цел да 
допринесе за постигането на 
следните водещи цели на 
стратегията „Европа 2020“:

заличава се

a) намаляване на дела на 
преждевременно напускащите 
училище;
б) увеличаване на броя на 30—34 
годишните, завършили висше 
образование.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Действия на програмата

1. В областта на образованието и 
обучението, младежта и спорта, 
програмата се стреми към 
изпълнение на своите цели чрез 
следните три вида действия:
– мобилност на физически лица с 
учебна цел,
– сътрудничество за иновации и добри 
практики,
– подпомагане за реформа на 
политиките.
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2. Специфичните за програмата „Жан 
Моне“ дейности са описани в член 10.

Обосновка
Докладчикът предлага предишният член 6 да бъде преместен в общите разпоредби на 
регламента, тъй като създава структура за всички дейности, предложени в 
регламента.

Изменение 37

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образование, обучение и младеж Образование и обучение

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Подпрограми

Секторните подпрограми са 
следните:
a) „Училища“, свързано с училищното 
образование;
б) „Висше образование“, свързано с 
всички видове висше образование;
в) „Професионално образование и 
обучение“, свързано с 
професионалното образование и 
обучение;
г) „Образование за възрастни“, 
свързано с ученето за възрастни

Обосновка
Докладчикът предлага ясно изброяване на подпрограмите за всеки образователен 
сектор, независимо от заглавията, които ще бъдат избрани за подпрограмите в хода 
на приемане на настоящото становище.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични цели Специфични цели на подпрограмите

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата си поставя следните 
специфични цели в областта на 
образованието, обучението и 
младежта:

1. В съответствие с общите цели на
програмата, подпрограмите, 
обхванати от настоящата глава, си
поставят следните специфични цели:

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

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 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;

a) да се подобри нивото на ключовите 
компетентности и знания, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност на 
пазара на труда, за участие в 
обществото и в демократичния живот на 
Европа, както и да се насърчи 
социалното приобщаване, най-вече
чрез по-големи възможности за 
мобилност с учебна цел за учащите се 
от всички възрасти, учителите, 
инструкторите, доброволците, 
училищните ръководители, персонала 
и чрез засилване на 
сътрудничеството между 
образование, младеж и пазар на 
труда;

– Свързани показатели: 
– дял (в проценти) от участниците, 
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които са повишили своите ключови 
компетентности и/или уменията си 
във връзка с пригодността им за 
заетост;
– дял в % от младежите участници, 
които са заявили, че са по-добре 
подготвени да участват в социалния 
и политическия живот

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да се подобри достъпът на групи в 
неравностойно положение и/или по-
слабо представени групи до всички 
програми на ЕС за мобилност, до 
образование и обучение, както и до 
младежки дейности;

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) да се насърчават 
предприемаческите умения, 
подготовката на начинаещи 
предприемачи и подпомагането на 
ефективно развитие на умения за 
персонала на МСП;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)
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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;

заличава се

– Свързан показател: дял в % на 
организациите, които са участвали в 
програмата и които са 
разработили/приели иновативни 
методи

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – 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, регионално и местно
равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалното и самостоятелното
обучение, да се подкрепи европейското 
сътрудничество и да се допълнят 
реформите на политиките на 
местно, регионално, национално и 
европейско равнище в областта на 
младежта, по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от ученето 



AD\914702BG.doc 27/58 PE489.541v02-00

BG

и на инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в) – тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Свързан показател: брой държави-
членки, които използват 
резултатите от отворения метод на 
координация в разработването на 
своите национални политики. 

заличава се

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – 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 чрез увеличаване на 
привлекателността на институциите за 
образование и 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 в областта на 
професионалното образование и 
обучение на трети държави и в 
сферата на висшето образование, 
както и целенасочено изграждане на 
капацитет в трети държави; също и да 
се подкрепи прозрачността на 
компетентностите, 
квалификациите и уменията в 
държавите партньори чрез реформа 
на системите за квалификация и 
образование.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Свързан показател: брой на 
висшите учебни заведения извън ЕС, 
участващи в дейности по мобилност 
и сътрудничество

заличава се

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д) – тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Свързан показател: дял в % от 
участниците, които са подобрили 
своите езикови умения

заличава се

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) да се насърчава 
безпристрастността и активното 
участие на гражданите;
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) да се насърчават европейското 
гражданство и европейската идея 
чрез учене и да се осигуряват 
пространства за учене за дискутиране 
на предизвикателствата и въпросите 
на европейското сближаване.

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен това подпрограмата 
„Професионално образование и 
обучение“ преследва следните 
специфични цели в областта на 
професионалното образование и 
обучение:
a) увеличаване на мобилността с 
учебна цел на студентите, 
включително чираци, учители и 
инструктори;
б) повишаване на привлекателността 
и високите постижения на 
професионалното образование и 
обучение чрез насърчаване на 
качеството и ефективността;
в) насърчаване на признаването на 
неформалното и самостоятелното 
учене, особено в контекста на 
непрекъснато професионално 
образование и обучение;
г) насърчаване на гъвкав достъп до 
обучение и придобиване на 
квалификации;
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д) насърчаване на приобщаващ достъп 
чрез подкрепа на възможности за 
втори шанс за придобиване на 
ключови компетентности и умения, 
по-специално по отношение на лица, 
напуснали преждевременно училище, 
млади хора, които не са обхванати от 
системите за образование, заетост 
или обучение, лица с увреждания, 
възрастни хора на по-висока възраст 
или лица с мигрантски произход;
е) насърчаване на равновесието между 
заетост, живот и учене, особено що 
се отнася до непрекъснатото 
професионално образование и 
обучение.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подпрограмата „Образование за 
възрастни“ преследва следните 
специфични цели в областта на 
ученето на възрастни:
а) засилване на европейското участие 
сред възрастните учащи се, в това 
число хора в напреднала възраст, по-
специално чрез проекти за мобилност 
между държавите членки;
б) насърчаване на непрекъснатото 
придобиване на знания и на 
участието на възрастните в
процесите на учене, особено на ниско 
квалифицираните, чрез развитие на 
култура на учене през целия живот;
в) насърчаване на равновесието между 
заетост, личен живот и учене;
г) насърчаване на развитието на 
ефективни системи за професионална 
ориентация през целия живот;
д) насърчаване признаването на 
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неформалното и самостоятелното 
учене;
е) насърчаване на активното и 
автономно остаряване в добро здраве;
ж) търсене на новаторски решения, 
които насърчават една 
общоевропейска култура за активен 
живот на възрастните хора и 
трансграничното измерение на 
солидарността и диалога между 
поколенията.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. За целите на оценяване на 
програмата и нейните подпрограми 
Комисията приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 30, параграф 2, 
подходящи измерими показатели за 
специфичните цели. Комисията взема 
предвид вече установените 
показатели в областта на 
образованието и обучението.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Действия на програмата

1. В областта на образованието, 
обучението и младежта, програмата 
се стреми към изпълнение на своите 
цели чрез следните три вида 
действия:
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a) Мобилност с учебна цел на 
физически лица,
б) Сътрудничество за иновации и 
добри практики,
в) Подкрепа за реформиране на 
политиката.
2. Специфичните за програмата „Жан 
Моне“ дейности са описани в член 10.

Обосновка
Докладчикът предлага предишният член 6 да бъде преместен в общите разпоредби на 
регламента, тъй като създава структура за всички дейности, предложени в 
регламента.

Изменение 57
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 в член 14, параграф 
3.

a) в подпрограмата „Професионално 
образование и обучение“ –
транснационална мобилност на 
учащите се, включително стажанти, 
учители и инструктори;

Изменение 58

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

aa)  мобилността на студентите с 
цел да се въведат „социални 
критерии“ при предоставянето на 
стипендии по ЕРАЗЪМ, които да 
позволят на студентите с ниски 
доходи да се възползват от периоди на 
студентска мобилност, без да се 
страхуват от недостиг на финансови 
ресурси;

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) възможности за пътуване в 
чужбина за работещи студенти с цел 
да им се позволи да съчетават по 
време на пребиваването си в рамките 
на програмата ЕРАЗЪМ работа (на 
непълно работно време) и следване с 
по-висока стипендия. Това би 
позволило съчетаването на социална, 
академична и професионална 
интеграция в приемащата държава и 
освен това би насочило вниманието 
към студенти, които не виждат 
полза в пътуване в чужбина 
единствено в рамките на 
студентската мобилност.

Изменение 60
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 

б) в подпрограмата „Образование за 
възрастни“ – транснационална
мобилност на възрастните учащи се и 
на образователния персонал за 
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мобилност може да се осъществи под 
формата на преподаване или участие 
в дейности за професионално развитие
в чужбина.

възрастни учащи се. Посочената 
мобилност може да включва посещения 
с учебна цел, работни форуми, 
асистентски места, доброволческа 
дейност и обмени за участниците в 
учебни програми за възрастни, в това 
число хора в напреднала възраст, 
както и възможности за обучение и
професионално развитие за 
образователния персонал за 
възрастни учащи се.

Изменение 61
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 стажанти,
студенти, възрастни учащи се и 
персонал за целите на висшето 
образование, професионалното 
образование и обучение и обучението 
за възрастни, включително 
мобилността, организирана въз основа 
на съвместни, двустранни или 
многостранни степени с високо 
качество или на съвместни покани, 
както и неформалното учене.

Изменение 62

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. Подпрограмите, обхванати от 
настоящата глава, подкрепят:
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Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Действието по сътрудничество за 
иновации и добри практики подкрепя
транснационални партньорства между 
предприятията и образователните 
институции под формата на:

– „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“ 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;

– 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 

– 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 
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общите за Съюза инструменти за 
признаване.

общите за Съюза инструменти за 
признаване.

- европейско новаторско 
партньорство за активен и 
здравословен живот на възрастните 
хора между организации за хора в 
напреднала възраст и органите на 
национално, регионално и местно 
равнище с цел концепцията за Европа, 
благосклонна към всички поколения, 
да бъде разработена като част от 
стратегията „Европа 2020“ 
съвместно и по начин, насочен към 
практиката. 

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Действието ще подкрепи също 
така развитието, изграждането на 
капацитет, регионалната 
интеграция, обмяната на знания и 
процесите на модернизация с 
помощта на партньорства между 
учебни заведения и организации от ЕС 
и такива от трети държави, преди 
всичко за провеждане на обучение 
между равнопоставени партньори, за 
съвместни образователни проекти и 
насърчаване на регионалното 
сътрудничество, най-вече със 
съседните държави.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието ще подкрепи и заличава се



AD\914702BG.doc 37/58 PE489.541v02-00

BG

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.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за реформиране на 
политиката

Подкрепа за реформиране на 
политиката и изграждане на 
капацитет

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Действието за подкрепа на 
реформирането на политиката 
включва предприети на равнището на 
Съюза дейности, свързани с:

1. Подпрограмите, обхванати от 
настоящата глава, включват
предприети на равнището на Съюза 
дейности, свързани с:

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дейностите по изпълнение на a) изпълнението на програмата за 
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програмата за политиката на Съюза в 
областта на образованието, обучението
и младежта (отворени методи на 
координация), както по изпълнение на 
процесите от Болоня и Копенхаген и 
структурирания диалог с младите 
хора;

политиката на Съюза в областта на 
образованието и обучението (отворен 
метод на координация), както и 
насърчаването на структурирания 
диалог в сферата на образованието и 
обучението и процесите от Болоня и 
Копенхаген;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагането в участващите страни
на инструментите за прозрачност на 
Съюза, по-специално „Европас“, 
Европейската квалификационна рамка
(ЕКР) и Европейската система за 
трансфер и натрупване на кредити
(ECTS), Европейска система за кредити 
в професионалното образование и 
обучение (ECVET) и подкрепата на 
общоевропейските мрежи;

б) прилагането в участващите държави
на инструментите на Съюза за 
признаване и прозрачност, по-
специално „Европас“, Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР),
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити (ECTS),
Европейската система за кредити в 
професионалното образование и 
обучение (ECVET), Европейската 
референтна рамка за осигуряване на 
качество в професионалното 
образование и обучение (EQAVET), 
Европейския регистър за осигуряване 
на качеството (EQAR) и 
Европейската асоциация за 
осигуряване на качеството на 
висшето образование (ENQA), 
Youthpass, както и подкрепата на 
общоевропейските мрежи;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политическия диалог със съответните 
заинтересовани страни в Европа в 
областта на образованието, обучението

в) политическия диалог със и между
съответните заинтересовани страни в 
Европа в областта на образованието и
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и младежта; обучението;

Изменение 72

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) специфичната и устойчива 
подкрепа чрез безвъзмездни средства 
за оперативни разходи за 
европейските организации на 
гражданското общество, работещи в 
областите на образованието и 
обучението, ученето през целия 
живот и младежта;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Европейският форум на младежта, 
националните центрове за академично 
признаване (NARIC), мрежите Eurydice, 
Euroguidance и „Eurodesk“, 
националните центрове за подкрепа на 
инициативата „eTwinning“, 
националните центрове „Европас“ и 
националните информационни бюра в 
съседните държави и държавите в 
процес на присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните държави 
кандидатки, които не участват изцяло в 
програмата.

г) Европейския форум на младежта,
Европейската платформа на 
гражданското общество за учене през 
целия живот, националните центрове 
за академично признаване (NARIC), 
мрежите Eurydice, Euroguidance и
„Eurodesk“, националните центрове за 
подкрепа на инициативата „eTwinning“, 
националните центрове „Европас“ и 
националните информационни бюра в 
съседните държави и държавите в 
процес на присъединяване, държавите 
кандидатки и потенциалните държави 
кандидатки, които не участват изцяло в 
програмата.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 10 – буква в) – подточка ii a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) Европейския институт по 
публична администрация (EIPA), 
Маастрихт;

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 10 – буква в) – подточка ii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) Академията по европейски право, 
Трир;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 10 – буква в) – подточка ii в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiв) Европейската агенция за развитие 
на образованието за хора със 
специални нужди, Оденсе;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 10 – буква в) – подточка ii г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiг) Международния център за 
европейско обучение (CIFE), Ница.

Изменение 78

Предложение за регламент
Глава 2a – заглавие (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„ГЛАВА ІІа
Младеж

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 a

Специфични цели

1. В съответствие с общата цел в 
областта на работата с младежта 
програмата преследва следните 
специфични цели в областта на 
младежта, по-специално чрез 
признаването на неформалното учене 
чрез работа с младежта и чрез 
доброволческа дейност, с отделяне на 
особено внимание на потребностите 
на младите хора, които имат по-
неблагоприятни перспективи за 
развитие, особено групата на т.нар. 
NEET (лица извън образование, 
заетост или обучение): 
а) да се насърчава междукултурното 
учене и търпимостта с цел 
подобряване на равнището на 
ключовите компетентности и 
умения на младите хора, 
включително на тези с по-
неблагоприятни перспективи за 
развитие, както и да се насърчат 
участието им в демократичния 
живот на Европа и участието им на 
пазара на труда, тяхната активна 
гражданска позиция, 
предприемаческият им дух 
социалното приобщаване и 
солидарност, по-специално чрез по-
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големи възможности за мобилност с 
учебна цел, както на индивидуално, 
така и на колективно равнище, за 
младите хора, лицата, участващи в 
работа, свързана с младежи, или 
младежките организации и лидери, 
както и чрез укрепване на връзките 
между областта на младежта и 
пазара на труда;
б) да се насърчи развойната дейност, 
новаторството 
интернационализирането и 
подобряването на качеството в 
работата, свързана с младежи, по-
специално чрез засилено 
сътрудничество между организации в 
областта на младежта и/или други 
заинтересовани страни;
в) да се подкрепя европейското 
сътрудничество и да се допълват 
реформите на политиката на 
местно, регионално и национално 
равнище в областта на младежта, 
разработването на основана на 
знания и доказателства политика за 
младежта и признаването на 
неформалното учене и 
самостоятелното учене, по-
специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиката, по-добро използване на 
инструментите на Съюза за 
прозрачност и признаване и 
разпространение на добри практики;
г) да се засили международното 
измерение на дейностите в областта 
на младежта, в допълнение към 
външната дейност на Съюза, по-
специално чрез насърчаване на 
мобилността и сътрудничеството 
между заинтересовани страни от 
Съюза и заинтересовани страни от 
трети държави и международни 
организации в областта на 
младежта, както и чрез целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
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държави.
2. За целите на оценяване на 
програмата Комисията приема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 30, 
параграф 2, подходящи измерими 
показатели за специфичните цели. 
Комисията взема предвид вече 
установените показатели в областта 
на младежта.

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 б
Действия на програмата

В областта на младежта 
програмата се стреми към 
изпълнение на своите цели чрез 
следните видове действия:
а) мобилност с учебна цел на 
физически лица;
б) сътрудничество за иновации и 
добри практики;
в) подкрепа за реформиране на 
политиката и изграждане на 
капацитет.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 в

Мобилност с учебна цел на физически 
лица
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1. Мобилността с учебна цел на 
физически лица подкрепя:
а) мобилността на младите хора за 
дейности в областта на 
неформалното учене и 
самостоятелното учене между 
участващите държави, както е 
посочено в член 18. Тази мобилност 
може да бъде под формата на 
младежки обмен и доброволческа 
дейност чрез Европейската 
доброволческа служба, включително 
подготвителни и последващи 
мероприятия;
б) мобилността на лицата, 
участващи в работа, свързана с 
младежи, или младежките 
организации и лидери. При тази 
мобилност може да става въпрос за 
семинари, дейности по обучение и 
работа в мрежа, както и за 
изграждане на капацитет за 
изучаване на необходимите ключови 
квалификации;
в) достъпа на групи в неравностойно 
положение и/или по-слабо 
представени групи до всички програми 
на ЕС за мобилност, до образование и 
обучение, както и до младежки 
дейности;
2. Това действие подкрепя също така 
международната мобилност към и 
от трети държави на младите хора, 
лицата, участващи в работа, 
свързана с младежи, или младежките 
организации и лидери.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 10 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 г

Сътрудничество за иновации и добри 
практики

1. Сътрудничеството за иновации и 
добри практики подкрепя:
а) стратегическите партньорства 
между организациите, работещи в 
областта на младежта, за 
осъществяване на съвместни 
инициативи, включително младежки 
инициативи и проекти в областта на 
гражданската позиция, и за развитие 
на активна гражданска позиция, 
участие в демократичния живот и 
предприемачество, чрез обучение 
между равнопоставени партньори и 
обмен на опит;
б) проекти за разработване и 
осъществяване на новаторски 
подходи в работата с младежта;
в) интерактивни и взаимни 
възможности за учене под формата 
на програми за обмен, семинари, 
конференции за младежта и 
доброволческата дейност за обмяна 
на опит и най-добри практики;
г) транснационални партньорства 
между предприятия и институции в 
сектора на младежта;
д) реализирани с помощта на 
информационните технологии 
платформи за поддръжка в областта 
на младежта, които дават 
възможност за обучение между 
равнопоставени партньори, основана 
на знания работа, свързана с 
младежи, и обмен на най-добри 
практики.
2. Това действие подкрепя съща така 
развитието, изграждането на 
капацитет и обмена на знания в 
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областта на младежта посредством 
международни партньорства между 
Съюза и трети държави, особено със 
съседните държави, по-специално 
чрез обучение между равнопоставени 
партньори.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 10 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 д

Подкрепа за реформиране на 
политиката

1. Подкрепата за реформиране на 
политиката включва дейности, 
свързани със:
а) изпълнението на програмата за 
политиката на Съюза в областта на 
младежта чрез прилагане на 
отворения метод на координация;
б) прилагането в участващите 
държави на инструментите на Съюза 
за прозрачност и признаване, по-
специално Youthpass, и подкрепата за 
общоевропейските мрежи и 
европейските неправителствени 
организации в областта на 
младежта;
в) политическия диалог със и между 
съответните заинтересовани страни 
в Европа в областта на младежта, 
включително структурирания диалог 
с младите хора;
г) Европейския форум на младежта, 
центровете за ресурси за развитието 
на работата, свързана с младежи, и 
мрежата „Eurodesk“.
2. Това действие подкрепя и 
политическия диалог с трети 
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държави и международни 
организации.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 11 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на социалното 
приобщаване, равните възможности и 
укрепващата здравето физическа 
активност чрез засилено участие в 
спортни дейности.

в) насърчаване на доброволческите 
дейности в спорта, както и
социалното приобщаване, равните 
възможности и укрепващата здравето 
физическа активност чрез засилено 
участие в спортни дейности.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 16 741 738 000 EUR за дейности в 
областта на образованието, обучението
и младежта, както е посочено в член 6, 
параграф 1;

a) 16 741 738 000 EUR за дейности в 
областта на образованието и 
обучението, от които поне [xxx] EUR 
за младежта, както е посочено в член 6, 
параграф 1 и член 10б;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

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, 

2. В допълнение към посочения в 
параграф 1 финансов пакет, с цел да се 
насърчи международното измерение в 
образованието и обучението, се 
разпределя сума с ориентировъчен 
размер от 1 812 100 000 EUR от 
различни външни инструменти
(Инструмента за сътрудничество за 
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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.

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.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с очакваната добавена 
стойност на трите вида действия, 
посочени в член 6, параграф 1, и с 
принципите за натрупване на критична 
маса, концентрация, ефективност и 
резултатност, сумата, посочена в член 
13, параграф 1, буква а) се разпределя 
ориентировъчно по следния начин:

3. В съответствие с очакваната добавена 
стойност на трите вида действия, 
посочени в член 6, параграф 1 и в член 
10б, и в съответствие с принципите за 
натрупване на критична маса, 
концентрация, ефективност и 
резултатност, сумата, посочена в член 
13, параграф 1, буква а) се разпределя 
ориентировъчно по следния начин:

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– [4 %]от сумата се предоставя за 
подкрепа за реформиране на 
политиката.

– [4 %]от сумата се предоставя за 
подкрепа за реформиране на политиката 
и изграждане на капацитет.
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно параграф 1, буква а), за да се 
гарантира, че за периода 2007—2013 г. 
равнището на финансиране, 
отпускано на основните категории 
заинтересовани страни и получатели 
на помощ, няма да спадне под 
равнището, гарантирано от 
програмата за учене през целия 
живот, програмите „Младежта в 
действие“ и „Еразмус Мундус“, 
разпределението на средствата за 
основните сектори на 
образователната система няма да е 
по-малко от:
– висше образование: [30%];

– професионално образование и 
обучение: [20%];
– училищно образование: [12%];

– образование на възрастните, в това 
число хората в напреднала възраст: 
[8%];
– младеж: [12%];

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За ефективното прилагане на 
принципа на партньорство, както и 
на дейностите за изграждане на 
капацитет и компетентности на 
социалните партньори и на 
организациите на гражданското 
общество, които са пряко или косвено 
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свързани с изпълнението на 
дейностите на програмата, се 
заделят достатъчни по размер 
финансови ресурси.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Отпуснатите за програмата 
финансови средства могат да покриват и 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, и по-
специално проучвания, срещи на 
експерти, дейности по комуникация и 
предоставяне на информация, в това 
число институционална комуникация 
за политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на 
настоящия регламент, разходи, 
свързани с ИТ, насочени към 
обработката и обмена на информация, 
заедно с всички други разходи за 
техническа и административна помощ, 
направени от Комисията за 
управлението на програмата.

4. Отпуснатите за програмата 
финансови средства могат да покриват и 
разходи, свързани с дейности за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, които са необходими за 
управлението на програмата и 
постигането на нейните цели, както и
за зачитане на принципа на 
партньорство; по-специално 
проучвания, срещи на експерти и 
заинтересовани лица, дейности по 
комуникация и предоставяне на 
информация, разходи, свързани с ИТ, 
насочени към обработката и обмена на 
информация, заедно с всички други 
разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията за управлението на 
програмата.

Изменение 92

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 

6. Посочените в член 6, параграф 1, 
буква а) и член 10б, буква а) средства за 
мобилност с учебна цел на физически 
лица, които следва да се управляват от 
национална агенция, се отпускат въз 
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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.

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. Посочените в член 8, параграф 1, 
буква а) и член 10г, параграф 1, 
буква а) средства за стратегическо 
партньорство, които трябва да 
бъдат подбрани и да се управляват от 
национална агенция, се отпускат въз 
основа на критерии, които ще бъдат 
определени от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 30, 
параграф 2. Тези формули следва, 
доколкото е възможно, да бъдат 
неутрални по отношение на 
различните системи на образование и 
обучение на държавите членки, да 
избягват значителни намаления на 
годишния бюджет, разпределян на 
държавите членки от година на 
година, и да свеждат до минимум 
прекомерните неравновесия в размера 
на предоставените безвъзмездни 
средства.

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпределението на средства във 
връзка с основните образователни
сектори, като се стреми да осигурява до 
края на програмата такова 
разпределение на финансирането, което 
гарантира значително системно 
въздействие.

б) разпределението на средства във 
връзка с основните сектори на 
образованието и обучението,
младежта и спорта, като се стреми да 
осигурява до края на програмата такова 
разпределение на финансирането, което 
гарантира значително
институционално и системно 
въздействие.
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Изменение 94

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Не по-късно от 30 юни 2022 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите окончателна 
оценка на програмата.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм — висше образование“, 
свързано с всички видове висше 
образование в Европа, така и в 
международен план,

– „Висше образование“, свързано с 
всички видове висше образование в 
Европа и в международен план,

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм — обучение“, свързано с 
професионалното образование и 
обучение и обучението за възрастни,

– „Професионално образование и
обучение“, свързано с професионалното 
образование и обучение

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 2  а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Образование за възрастни“, 
свързано с ученето за възрастни

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм — училища“, свързано с 
училищното образование,

– „Училища“, свързано с училищното 
образование

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм — участие на младежта“, 
свързано с неформалното учене на 
младежта.

– „Участие на младежта“, свързано с 
неформалното учене на младежта.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 4  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Спорт“, свързано с дейности в 
областта на спорта.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички публични и частни органи, 
които развиват дейност в областта на 

1. Всички публични или частни органи, 
които развиват дейност в областта на 
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образованието, обучението, младежта и
масовия спорт могат да кандидатстват 
за участие в програмата.

образованието, обучението, младежта и
спорта, могат да кандидатстват за 
участие в програмата. По отношение 
на член 10в, параграф 1, буква а) и 
член 10г, параграф 1, буква а) 
програмата е предназначена да 
подкрепя и групи от младежи, 
осъществяващи работа, свързана с 
младежта, но не непременно в 
рамките на младежка организация.

Изменение 102
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълняването на програмата 
Комисията и държавите членки полагат 
специални усилия за улесняване на 
участието на хора, изпитващи 
затруднения във връзка с причини от 
образователен, социален, свързан с 
половата принадлежност, физически, 
психологически, географски, 
икономически и културен характер.

2. При изпълняването на програмата 
Комисията и държавите членки полагат
специални усилия за насърчаване на
социалното приобщаване и на
участието на по-слабо представени 
групи или хора в неравностойно 
положение, както и хора със 
специални потребности и/или с по-
неблагоприятни перспективи за 
развитие, изпитващи затруднения във 
връзка с причини от образователен, 
социален, умствен, етнически, свързан 
с половата принадлежност, физически, 
психологически, географски, 
икономически и културен характер.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Достъпността и прозрачността 
на административните процедури се 
счита за основен показател за 
качеството и изпълнението на 
програмата.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Член 21 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. За целите на настоящия 
регламент понятието „национален 
орган“ може да се отнася до един или 
повече национални органи в 
съответствие с националното 
законодателство и националните 
практики.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националният орган наблюдава и 
следи управлението на програмата на 
национално равнище и взема всички 
подходящи мерки за премахване на 
правните и административните пречки 
пред правилното функциониране на 
програмата, в това число издаването на 
визи.

2. Националният орган наблюдава и 
следи управлението на програмата на 
национално равнище и взема всички 
подходящи мерки за премахване на 
правните и административните пречки 
пред правилното функциониране на 
програмата, в това число чрез 
опростяване на административните 
процедури, свързани с издаването на 
визи.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на три месеца от влизането 
в сила на настоящия регламент 
националният орган определя единствен 
координационен орган, наричан по-
нататък „национална агенция“.
Националният орган предоставя на 

3. В рамките на три месеца от влизането 
в сила на настоящия регламент 
националният орган определя единствен 
координационен орган или повече 
органи, наричан(и) по-нататък
„национална агенция“. Националният 
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Комисията подходяща ex ante оценка на 
съответствието, в уверение че 
националната агенция съответства на 
разпоредбите на член 55, параграф 1, 
буква б), vi) и член 57, параграфи 1, 2 и 
3 от Регламент № ХХ/2012, и член Х от 
делегирания Регламент № ХХ/2012, 
както и на изискванията на Съюза по 
отношение на стандартите за вътрешен 
контрол за националните агенции и на 
правилата за управление от страна на 
последните на средства по програмата, 
предназначени за отпускане на помощ.

орган предоставя на Комисията 
подходяща ex ante оценка на 
съответствието, в уверение че 
националната агенция съответства на 
разпоредбите на член 55, параграф 1, 
буква б), vi) и член 57, параграфи 1, 2 и 
3 от Регламент № ХХ/2012, и член Х от 
делегирания Регламент № ХХ/2012, 
както и на изискванията на Съюза по 
отношение на стандартите за вътрешен 
контрол за националните агенции и на 
правилата за управление от страна на 
последните на средства по програмата, 
предназначени за отпускане на помощ.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 22 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. За целите на настоящия 
регламент терминът „национална 
агенция“ може да се отнася до една 
или повече национални агенции в 
съответствие с националното 
законодателство и националните 
практики.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
вземането на решенията за подбор и 
отпускане на средства за 
стратегическите партньорства, 
посочени в параграф 2, буква б), може 
да бъде централизирано, ако това 
бъде решено в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 30, параграф 2, и само 
в конкретни случаи, когато са налице 
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ясни основания за такова 
централизиране.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Националната агенция дава 
възможност на местните и 
регионалните органи и на 
заинтересованите страни да ѝ
сътрудничат при надзора и 
осъществяването на проектите.
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