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Изменение 86
Martin Kastler

Предложение за регламент
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на действие „Еразъм за 
всички“, програма на Съюза за 
образованието, обучението, младежта и 
спорта

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на действие „Поколение 
Европа“, програма на Съюза за 
образованието, обучението, младежта, 
възрастните хора и спорта
(Това изменение се прилага в целия 
текст. Неговото приемане изисква 
технически промени в целия текст.)

Or. de

Изменение 87
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията от 29 
юни 2011 г. „Бюджет за Европа 2020“ от 
29 юни 2011 г. се призовава за единна 
програма в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, в която 
да се включат международните аспекти 
на висшето образование, да се обединят 
Програмата за действие за обучение 
през целия живот, създадена с Решение 
№ 1720/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 ноември 
2006 г., програмата „Младежта в 
действие“, създадена с Решение 
№ 1719/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 ноември 
2006 г., програмата „Еразмус Мундус“, 
създадена с Решение № 1298/2008/ЕО 

(1) В съобщението на Комисията от 29 
юни 2011 г. „Бюджет за Европа 2020“ от 
29 юни 2011 г. се призовава за единна 
програма в областта на образованието, 
обучението, младежта, възрастните 
хора и спорта, в която да се включат 
международните аспекти на висшето 
образование, да се обединят Програмата 
за действие за обучение през целия 
живот, създадена с Решение № 
1720/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 ноември 
2006 г., програмата „Младежта в 
действие“, създадена с Решение № 
1719/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 ноември 
2006 г., програмата „Еразмус Мундус“, 
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на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. , програмата 
„ALFA III“, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1905/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г., и програмите „Темпус“ и 
„Edulink“, за да се гарантира по-голяма 
ефективност, по-силна стратегическа 
насоченост и използването на полезните 
взаимодействия между различните 
аспекти на единната програма. Предлага 
се спортът да бъде част от единната 
програма.

създадена с Решение № 1298/2008/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. , програмата 
„ALFA III“, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 1905/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г., и програмите „Темпус“ и 
„Edulink“, за да се гарантира по-голяма 
ефективност, по-силна стратегическа 
насоченост и използването на полезните 
взаимодействия между различните 
аспекти на единната програма. Предлага 
се спортът да бъде част от единната 
програма.

Or. de

Изменение 88
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de
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Изменение 89
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 90
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Междинните доклади за оценка на 
съществуващите програми — тази за 
учене през целия живот, програмата 
„Еразмус Мундус“ и програмата 
„Младежта в действие“, както и 
общественото допитване за бъдещето на 
действията на Съюза в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
а също и във висшето образование, 
разкриха голяма, а в някои отношения 
нарастваща необходимост от 
продължаване на европейско равнище 
на сътрудничеството и мобилността в 
тези области. В докладите се подчертава 
важността на създаването на по-тесни 
връзки между програмите на Съюза и 
разработването на политиките в 
областта на образованието, обучението 

(2) Междинните доклади за оценка на 
съществуващите програми — тази за 
учене през целия живот, програмата 
„Еразмус Мундус“ и програмата 
„Младежта в действие“, както и 
общественото допитване за бъдещето на 
действията на Съюза в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
а също и във висшето образование, 
разкриха голяма, а в някои отношения 
нарастваща необходимост от 
продължаване на европейско равнище 
на сътрудничеството и мобилността в 
тези области. В докладите се подчертава 
важността на създаването на по-тесни 
връзки между програмите на Съюза и 
разработването на политиките в 
областта на образованието, обучението, 
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и младежта, изразява се желанието 
действията на Съюза да се структурират 
по начин, който позволява по-адекватна 
реакция в рамките на парадигмата за 
учене през целия живот, и се отправя 
призив за приемане на по-прост, по-
ориентиран към потребителя и по-
гъвкав подход за изпълнението на тези 
действия и за трайно преодоляване на 
разпокъсаността на международните 
програми за сътрудничество във 
висшето образование.

младежта и възрастните хора, изразява 
се желанието действията на Съюза да се 
структурират по начин, който позволява 
по-адекватна реакция в рамките на 
парадигмата за учене през целия живот 
и на диалога между поколенията, и се 
отправя призив за приемане на по-
прост, по-ориентиран към потребителя и 
по-гъвкав подход за изпълнението на 
тези действия и за трайно преодоляване 
на разпокъсаността на международните 
програми за сътрудничество във 
висшето образование. 

Or. de

Изменение 91
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Програмата събира множество 
действащи до настоящия момент 
отделни програми, с които се 
насърчава учене през целия живот, 
което обхваща всички поколения и е с 
трансграничен характер, което е 
свързано с европейската добавена 
стойност на засилено съзнание за 
европейско гражданство и 
самоличност. Независимо от 
възрастта и образователното 
равнище програмата създава 
поколение, което се учи да мисли и 
действа по европейски. Затова е 
целесъобразно секторите, обхванати 
от програмата, да бъдат обединени под 
изпълненото със смисъл на всички 
официални езици наименование 
„Поколение Европа”.

Or. de
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Изменение 92
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Следва да бъде насърчавано 
разработването на нова програма 
„Възрастни хора в действие” за 
подкрепа на съществуващи програми 
на ЕС, партньорства и инициативи в 
областта на активния живот на 
възрастните хора с цел мобилизиране 
на целевата група на възрастните 
хора в целия Европейски съюз и по-
ефективно използване на нейния 
потенциал в обществен и 
политически план, отчитане на 
нейните потребности и отбелязване 
на напредък в разработването на 
новаторски решения за поощряване в 
целия Европейски съюз на култура на 
активния живот на възрастните 
хора и на трансграничното измерение 
на солидарността между 
поколенията.

Or. de

Изменение 93
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 94
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 тях получават 
пряка или непряка подкрепа от 
програмата, която се въвежда чрез 
настоящия регламент. Съответните 
мерки се предприемат по-конкретно в 
областта на образованието: 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 
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места. образование сред гражданите на възраст 
30—34 години, но също така тези 
мерки ще допринесат за постигането 
на целите за заетост и намаляване на 
бедността. Това включва и водещите й 
инициативи и по-специално „Младежта 
в движение“ и Програмата за нови 
умения и работни места и „Съюз за 
иновации“.

Or. de

Изменение 95
Emer Costello

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) В Европейската стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж („Европа 2020“) се определя 
стратегията на Съюза за растеж за 
следващото десетилетие в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и се поставят пет амбициозни 
цели, които трябва да бъдат постигнати 
до 2020 г., като по-специално в областта 
на образованието се цели да се намали
под 10 % делът на преждевременно 
напускащите училище, да се достигне 
дял в размер на най-малко 40 % на 
завършилите висше образование сред 
гражданите на възраст 30-34 години и 
75% от хората на възраст 20-64 да 
имат трудова заетост. Това включва 
и водещите й инициативи и по-
специално „Младежта в движение“ и 
Програмата за нови умения и работни 
места.

Or. en
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Изменение 96
Jutta Steinruck

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, 
професионалното образование и 
обучение  и образованието за 
възрастни, не само за да се подобри 
качеството на европейското 
професионалното образование и 
обучение с оглед на постигането на по-
широките цели на „ЕСЕТ 2020“ и 
привлекателността на Съюза като място 
за получаване на образование, но също 
и за да се насърчи разбирателството 
между хората и културите и да се 
допринесе за устойчивото развитие на 
професионалното образование и 
обучение в трети държави.

Or. de

Изменение 97
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 

(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 
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между хората и да се допринесе за
устойчивото развитие на висшето 
образование в трети държави.

„ЕСЕТ 2020“ и привлекателността на 
Съюза като място за получаване на 
образование, но също и за да се насърчи 
разбирателството между хората и 
културите и приносът за устойчивото 
развитие на образованието и 
обучението в трети държави.

Or. en

Изменение 98
Martin Kastler

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, 
професионалното образование и 
обучение, не само за да се подобри 
качеството на европейското 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 културите и да се 
допринесе за устойчивото развитие на 
образованието в трети държави.

Or. de

Изменение 99
Sampo Terho

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 насърчи
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия.

Or. en

Изменение 100
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 101
Jutta Steinruck
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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) Значителната роля на 
професионалното образование и 
обучение за постигането на цяла 
поредица от цели, определени в 
стратегията „Европа 2020”, са 
всеобщо признати и определени в
обновения процес от Копенхаген 
(2011—2020 г.). Особено внимание в 
този контекст заслужава техният 
евентуален принос за борбата срещу 
високата степен на безработица в 
Европа, по-специално срещу 
безработицата сред младите хора, 
чрез насърчаване на култура на учене 
през целия живот, предприемане на 
действия срещу социалното 
изключване и насърчаването на 
активно 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
стажанти, учители и инструктори, 
и да 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.

Or. de

Изменение 102
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за регламент
Съображение 14
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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 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 младежка 
безработица и трайната 
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 
стажанти, учители и инструктори, 
и да 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.

Or. en

Изменение 103
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Обновената европейска програма за
учене за възрастни, включена в
резолюция на Съвета от [….]21, 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
обучение за възрастни, включена в
резолюцията на Съвета от 28 ноември 
2011 г. подчертава необходимостта 
от увеличаване на участието в 
ученето 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 ученето за възрастни в 
насърчаването на активното 
гражданство. Европейската програма 
за обучение за възрастни, като се 
имат предвид целите за заетост и 
намаляване на бедността, посочени в 
„Европа 2020“, обръща особено 
внимание на необходимостта от 
повишаване на участието на 
европейските работници с по-малко 
умения и европейските 
нискоквалифицирани работници в 
ученето за възрастни.

Or. de

Изменение 104
Martin Kastler

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 

(16) Обновената европейска програма за 
учене за възрастни, включена в 
резолюция на Съвета от [….], има за цел 
да създаде възможност за всички 
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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“.

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“, както и за 
по-възрастното поколение.

Or. de

Изменение 105
Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 106
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 107
Jutta Steinruck

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).
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Or. de

Изменение 108
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 109
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 110
Jutta Steinruck

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 на 
възрастни учащи се, 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. Съответно 
следва да бъде разширено действието 
на следните инструменти.

Or. de

Изменение 111
Sampo Terho
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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 до 
методи, практики и технологии за учене 
през целия живот, използвани в други 
държави, ще им помогне да повишат 
пригодността си за заетост в 
глобализираната икономика, като също 
така ще спомогне за придаването на по-
голяма привлекателност на работните 
места, предполагащи работа на 
международната сцена.

Or. en

Изменение 112
Martin Kastler

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 

(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 
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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.

мобилността за професионални цели 
както между държавите, така и между 
секторите. Осигуряването на достъп на 
учащите се младежи, включително на 
възрастни учащи се от всяка 
възрастова група, 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. В този 
контекст на особено внимание се 
разват диалогът между поколенията 
и обменът на опит.

Or. de

Изменение 113
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(25) Ефективното управление на 
изпълнението, включително оценката и 
мониторингът, изисква разработването 
на 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.

Or. de

Изменение 114
Martin Kastler
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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 
училищното образование и във 
висшето образование, както и 
отварянето на бъдещата програма за 
образование също и за съседните 
държави.

Or. de

Изменение 115
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент установява 
програма за действие на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, озаглавена „Еразъм 
за всички“ (наричана по-долу 
„програмата“).

1. Настоящият регламент установява 
програма за действие на Съюза в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта, озаглавена 
„Поколение Европа” (наричана по-долу 
„програмата“).

Or. de

Изменение 116
Malika Benarab-Attou
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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 следните 
области:

а) формалното, самостоятелното и 
неформалното образование и обучение 
на всички равнища в перспективата на 
ученето през целия живот, като се 
започне от детството,
б) младежкото, по-специално 
неформалното и самостоятелното 
обучение и дейностите, имащи за цел 
засилването на участието на 
младежта в обществото,
в) спорта, 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.

Or. en

Изменение 117
Jutta Steinruck

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-

3. Програмата обхваща следните 
области:
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специално висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение и обучението за възрастни, 
училищното образование и 
младежта.

a) официално, неформално и 
самостоятелно образование и 
обучението 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) младежта, и по-специално 
неформалното учене и 
самостоятелното учене;
в) спорта, и по-специално масовия 
спорт.

Or. de

Изменение 118
Martin Kastler

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 следните 
области:

a) общото образование и 
професионалното образование на 
всички равнища в перспективата на 
ученето през целия живот, от 
училищното образование до 
професионалното образование и 
обучение, висшето образование, 
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образованието за възрастни, както и 
ученето и мобилността в напреднала 
възраст;
б) младежта, и по-специално 
неформалното учене и 
самостоятелното учене;
в) спорта, и по-специално масовия 
спорт.

Or. de

Изменение 119
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Изменение 120
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 121
Malika Benarab-Attou

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;

Or. en

Изменение 122
Martin Kastler

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 

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 
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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;

води до подобряване на познанията, 
уменията и способностите в личен, 
граждански, социален и/или свързан с 
трудовата дейност план, както и до 
насърчваване на европейско съзнание, 
включително предоставянето на 
консултации и услуги по ориентиране;

Or. de

Изменение 123
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 процес, който предоставя 
на хората възможност да развиват 
своите ценности, умения и 
способности, различни от тези, 
развивани в рамките на официалната 
система за образование. Тези 
способности включват широк 
спектър от компетентности като 
междуличностно, организационно 
управление, управление на конфликти, 
междукултурна осведоменост, 
лидерство, планиране, координация и
практически умения за решаване на 
проблеми, работа в екип, 
самочувствие, дисциплина и 
отговорност.

Or. de

Изменение 124
Malika Benarab-Attou

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

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

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

Or. en

Изменение 125
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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. „неформална среда“ е контекст на 
провеждане на учебна дейност, който 
често е планиран и организиран, а също 
така доброволен, но не е част от 
официалната система за образование и 
обучение.

Or. en

Изменение 126
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове и
неформално учене, или преподаване или 
участие в транснационална 
професионална развойна дейност. Тя 

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове, 
практика, доброволческа дейност,
неформално учене или преподаване или 
участие в транснационална 
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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;

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 още 
младежките дейности, 
доброволческите дейности, 
неформалното и самостоятелното 
учене, както и дейностите за 
професионално развитие, в които 
участват лица, работещи с младежи;

Or. en

Изменение 127
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове, 
чиракуване, доброволческа дейност, 
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 
младежкия обмен, доброволческите 
дейности, неформалното учене и 
самостоятелното учене и 
дейностите за професионално 
развитие, в които участват специалисти, 
работещи с младежи;

Or. de
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Изменение 128
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава,
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително 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 още 
младежкия обмен, доброволческите 
дейности, неформалното и 
самостоятелното учене 
(включително ученето на възрастни 
лица), както и транснационалните 
дейности за професионално развитие, в 
които участват лица, работещи с 
младежи, и лица, занимаващи се с 
професионално ориентиране;

Or. en

Изменение 129
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително стажове и 
неформално учене, или преподаване или 
участие в транснационална 

3. „мобилност с учебна цел“ е 
физическо преместване в държава, 
различна от държавата на пребиваване, 
с цел учебна дейност, обучение или друг 
вид учене, включително преподаване,
стажове и неформално учене, или 
преподаване или участие в 
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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;

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, 
доброволческата дейност, диалога 
между поколенията, както и 
транснационалните дейности за 
професионално развитие, в които 
участват специалисти, работещи с 
младежи;

Or. de

Изменение 130
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. „сътрудничество за иновации и добри 
практики“ са проекти за 
транснационално сътрудничество, в 
които участват институции, социални 
партньори, организации и 
предприятия, работещи в областта на 
образованието и обучението и/или 
младежта.

Or. de

Изменение 131
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Изменение 132
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 133
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между 

5. 5. „Подкрепа за реформиране на 
политиката“ означава всеки вид 
дейност, която има за цел подкрепа и 
улесняване на модернизацията на 
системите за образование и обучение, 
както и подкрепа за разработване на 
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държавите-членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация;

европейска политика в областта на 
младежта, чрез процес на политическо 
сътрудничество между държавите 
членки, по-специално в рамките на 
отворения метод на координация;

Or. de

Изменение 134
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 135
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 

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

или улесняват международни прояви на 
сътрудничество в контекста на 
преподаване и/или обучение 
независимо от възрастта;

Or. de

Изменение 136
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. en

Изменение 137
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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“ 
обхваща широк спектър 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 неформално 
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учене и доброволно участие;

Or. de

Изменение 138
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 139
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 a. „възрастни хора” са лица на 
възраст над 55 години;

Or. de

Изменение 140
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „академична институция“ е всяка 
образователна институция, чиято 

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

дейност е посветена на образованието 
и/или научните изследвания;

Or. en

Изменение 141
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. en

Изменение 142
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „обучение за възрастни“ са всички 
форми на обучение за възрастни извън 
професионалното обучение, 
независимо дали са формални, 
неформални или самостоятелни;

14. „възрастни учащи се“ се отнася за 
лица на възраст над 25 години, които 
участват в дейности по обучение; то 
може да се отнася също така за лица 
на възрадст над 16, които са 
напуснали официалната 
образователна система;
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Or. en

Изменение 143
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „обучение за възрастни“ са всички 
форми на обучение за възрастни извън 
професионалното обучение, независимо 
дали са формални, неформални или 
самостоятелни;

14. „обучение за възрастни“ са всички 
форми на обучение за възрастни във 
всички фази на възрастта извън 
професионалното обучение, независимо 
дали са формални, неформални или 
самостоятелни;

Or. de

Изменение 144
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14 а. „възрастни учащи се“ означава 
лица, които участват в дейности по 
обучение след завършване на средно 
училище;

Or. en

Изменение 145
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14 a. „възрастни учащи се“ означава 
лица на възраст между 25 и 64 години, 
които участват в програми за 
обучение;

Or. de

Изменение 146
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14 б. „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;

Or. de

Изменение 147
Emer Costello

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „младежка дейност“ е 
извънучилищна дейност (като например 
младежки обмен, доброволческа 
дейност), извършвана от младеж, 

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

доброволни начала, индивидуално или 
в група, която се характеризира с 
неформален подход към обучението;

Or. en

Изменение 148
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

18. „партньорство“ е споразумение 
между група институции, социални 
партньори, организации и/или 
предприятия от различни участващи 
държави за провеждане на съвместни 
европейски дейности, от какъвто и да 
е характер, в областта на 
образованието, обучението и младежта, 
или споразумение за създаване на 
формална или неформална мрежа в 
съответната област. В контекста на 
спорта, „партньорство“ е споразумение 
с една или повече трети страни, като 
напр. професионални спортни 
организации или спонсори в различни 
държави членки, сключено, за да се 
привлекат допълнителни източници на 
подкрепа за постигане на желаните 
резултати на програмата; Ако 
участието е предназначено да укрепва 
качеството на партньорството, то 
може да бъде разширено до 
институции и/или организации от 
трети държави.

Or. de

Изменение 149
Emer Costello



PE494.656v02-00 40/120 AM\911593BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 150
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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“ означава
инструментите, които помагат на 
заинтересованите страни да разбират, 
оценяват и по целесъобразност 
признават резултатите от ученето и 
квалификациите в целия Съюз;

Or. de
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Изменение 151
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 152
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 153
Sampo Terho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

28 а. „масов спорт“ еорганизиран 
спорт, който се практикува на 
местно равнище и често се отличава 
с работа на доброволни начала;

Or. en
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Изменение 154
Martin Kastler

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

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 системно 
въздействие;

Or. de

Изменение 155
Jutta Steinruck

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

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 дългосрочно индивидуално, 
организационно и системно 
въздействие;

Or. de

Изменение 156
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тяхното положително 
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въздействие върху европейската 
самоличност и по-нататъшното 
развитие на гражданството на ЕС;

Or. de

Изменение 157
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) техния принос за насърчаването 
на общите европейски ценности и 
развитието на европейското 
гражданство, особено сред младите 
хора в Европейския съюз.

Or. de

Изменение 158
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) тяхното взаимно допълване и 
полезното им взаимодействие с други 
национални, както и с международни и 
други програми и политики на Съюза;

Or. de

Изменение 159
Martin Kastler
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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, което ще даде 
възможност за реализиране на икономии 
от мащаба и натрупване на критична 
маса;

Or. de

Изменение 160
Malika Benarab-Attou

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.

Or. en

Изменение 161
Martin Kastler

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

ва) изграждането и засилването на 
европейска идентичност посредством 
образование, срещи, участие и спорт 
като основа за едно активно 
вертикално „поколение Европа" и 
засилване на гражданството на ЕС.

Or. de

Изменение 162
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) насърчаването на европейските 
ценности в съответствие с членове 2 
и 9 от Договора за Европейския съюз и 
Хартата на основните права;
б) стратегията „Европа 2020“ и нейните 
водещи цели, по-специално в 
областта на образованието, 
заетостта и намаляването на 
бедността;
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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) обновена европейска програма за 
обучение за възрастни;
ж) за устойчивото развитие на трети 
държави в областта на образованието и 
обучението, и

з) развиването на европейско 
измерение в спорта в съответствие с 
работния план на Съюза за спорта.

Or. en

Изменение 163
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Поставената пред програмата цел е да 
се способства за постигането на целите 
на:
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a) популяризиране на европейските 
ценности в съответствие с член 2 от 
Договора за Европейския съюз;
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.); също така 
за популяризирането на социалното 
сближаване в Европа чрез 
концепциите за европейско 
гражданство и участие и за развитие 
на солидарността, 
сътрудничеството между различни 
култури и търпимост сред младите 
хора.

д) обновения процес от Копенхаген 
(2011 - 2020 г.);
е) обновената европейска програма за 
обучение за възрастни;
ж) за устойчивото развитие на трети 
държави в областта на образованието и 
обучението,
з) развиването на европейско измерение 
в спорта в съответствие с работния 
план на Съюза за спорта.

Or. de

Изменение 164
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Програмата насърчава 
европейските ценности, развитието 
на европейско съзнание и участието в 
демократичния живот в Европейския 
съюз, като също така следва да бъдат 
насърчавани общественият 
ангажимент и солидарността, 
включително солидарността между 
поколенията.

Or. de

Изменение 165
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Изменение 166
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се допринесе за успеха на 
прехода от образование към професия 
и във връзка с това за намаляване на 
безработицата сред младите хора;

Or. de

Изменение 167
Martin Kastler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) обновената рамка за европейско 
сътрудничество по въпросите на 
младежта (2010—2018 г.) и по-
специално насърчаването на активно 
европейско гражданско общество и на 
европейското гражданство с цел по-
нататъшното развитие на 
солидарността, търпимостта и 
сътрудничеството между 
различните култури сред младите 
хора в Европа с цел засилване на 
социалното сближаване на 
Европейския съюз.

Or. de

Изменение 168
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 а
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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 с учебна цел на 
физически лица,
– сътрудничество за иновации и добри 
практики,
– подпомагане за реформата на 
политиките.
2. Специфичните за програмата „Жан 
Моне“ дейности са описани в член 10.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 169
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 б
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 
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обучение;
г) „Образование за възрастни“, 
свързано с ученето за възрастни.

Or. de

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.

Изменение 170
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Образование, обучение и младеж Образование и обучение

Or. de

Изменение 171
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични цели Специфични цели на подпрограмите

Or. de

Изменение 172
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
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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:

Or. de

Изменение 173
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
насърчава социалното приобщаване;

Or. de

Изменение 174
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Да се подобри нивото на ключовите а) Да се подобри нивото на ключовите 
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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;

компетентности и умения, по-специално 
по отношение на тяхната адекватност за 
участие в обществото, както и да се
насърчи социалното приобщаване, 
най-вече чрез по-големи възможности 
за мобилност с учебна цел за младите 
хора, учащите се от всички възрасти,
учителите, инструкторите, 
посредниците, доброволците, 
училищните ръководители,
специалистите, работещи с младежи, 
както и незаетия в преподаването 
персонал,

Or. en

Изменение 175
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 176
Emer Costello

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) Да се подобри нивото на ключовите 
компетентности, умения и познания, 
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;

Or. en

Изменение 177
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 178
Minodora Cliveti



AM\911593BG.doc 55/120 PE494.656v02-00

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Да се насърчават 
предприемаческите умения, 
наставничеството на начинаещи 
предприемачи и подпомагането на 
ефективно развитие на умения за 
персонала на МСП;

Or. en

Изменение 179
Jutta Steinruck

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

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 интернационализирането, 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;

Or. de

Изменение 180
Jutta Steinruck



PE494.656v02-00 56/120 AM\911593BG.doc

BG

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, по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от
ученето и на инструментите за 
прозрачност и разпространението на 
добрите практики;

Or. de

Изменение 181
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 

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, да се подкрепи 
европейското сътрудничество и да се 
допълнят реформите на политиките 
на местно, регионално, национално и 
европейско равнище в областта на 
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използване на признаването на 
резултатите от ученето и на 
инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

младежта, по-специално чрез засилено 
сътрудничество в областта на 
политиките, по-добро използване на 
признаването на резултатите от ученето 
и на инструментите за прозрачност и 
разпространението на добрите 
практики;

Or. en

Изменение 182
Martin Kastler

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

Or. de

Изменение 183
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – уводна част



PE494.656v02-00 58/120 AM\911593BG.doc

BG

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, най-вече чрез
сътрудничество между Съюза и
институции на трети държави в 
областта на професионалното 
образование и обучение и в областта 
на на висшето образование.

Or. en

Изменение 184
Jutta Steinruck

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 за образование и 
обучение на трети държави и 
целенасочено изграждане на капацитет в 
трети държави.

Or. de
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Изменение 185
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 186
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 187
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Да се подкрепи прозрачността на 
компетентностите, 
квалификациите и уменията в 
страните партньорки чрез реформа 
на системите за квалификация и 
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образование;

Or. en

Изменение 188
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) за насърчаване на 
равнопоставеността и активното 
участие на гражданите.

Or. de

Изменение 189
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) Да се насърчат европейското 
гражданство и европейската идея 
чрез учене и да се осигурят 
пространства за учене за дискутиране 
на предизвикателствата и въпросите 
на европейското сближаване.

Or. en

Изменение 190
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)
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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 стажанти, 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;
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.

Or. de
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Изменение 191
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 и 
възрастни доброволци, 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, живот и учене;
г) насърчаване на развитието на 
ефективни системи за професионална 
ориентация през целия живот;
д) насърчаване признаването на 
неформалното и самостоятелното 
учене;
е) насърчаване на активно и 
автономно остаряване в добро здраве.

Or. en

Изменение 192
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Подпрограмата „Образование за 
възрастни“ преследва следните 
специфични цели в областта на 
ученето на възрастни:
a) увеличаване на мобилността с 
учебна цел на възрастните;
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, живот и учене;
г) насърчаване на развитието на 
ефективни системи за професионална 
ориентация през целия живот;
д) насърчаване признаването на и 
неформалното и самостоятелното 
учене;
е) насърчаване на активно и 
автономно остаряване в добро здраве.

Or. de

Изменение 193
Jutta Steinruck

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 
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предвид вече установените 
показатели в областта на 
образованието и обучението.

Or. de

Изменение 194
Jutta Steinruck

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:
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.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 195
Jutta Steinruck
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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

Or. de

Изменение 196
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) транснационалната мобилност на 
младите хора или възрастните учащи 
се или на техните преподаватели, 
свързани с дейности в областта на 
формалното, неформалното и 
самостоятелното учене между 
участващите страни, както е посочено в 
член 18. Посочената мобилност може да 
се осъществи под формата на обучение 
или следване в институция партньор, 
стажове в чужбина или участие в 
младежки дейности, по-специално 
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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.

доброволческа дейност. Мобилността за 
завършване на магистърска степен 
следва да се подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, параграф 3.

Or. en

Изменение 197
Martin Kastler

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

Or. de

Изменение 198
Minodora Cliveti

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

аа) 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;

Or. en

Изменение 199
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) 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 насочване към студенти, 
които не виждат полза в пътуване в 
чужбина единствено в рамките на 
студентската мобилност.

Or. en

Изменение 200
Jutta Steinruck



PE494.656v02-00 68/120 AM\911593BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) в подпрограмата „Образование за 
възрастни“ – транснационална
мобилност на възрастните учащи се и 
на образователния персонал за 
възрастни учащи се. Посочената 
мобилност може да включва 
посещения, работни форуми, 
асистентски места, проекти за 
възрастни доброволци и обмени за 
участници в учебни програми за 
възрастни, както и възможности за 
обучение и професионално развитие за 
образователния персонал за 
възрастни учащи се.

Or. de

Изменение 201
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) Мобилността на учащите се в 
рамките на висшето образование, 
учениците и ПОО и на чиракуващите 
между участващите държави, както е 
посочено в член 18. Посочената 
мобилност може да се осъществи под 
формата на преподаване или участие в 
дейности за професионално развитие в 
чужбина.

Or. en

Изменение 202
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė
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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.

Or. en

Изменение 203
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Това действие също ще подпомогне 
транснационалната мобилност към 
трети държави и от тях на студенти, 
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.

Or. de
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Изменение 204
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 205
Jutta Steinruck

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:

Or. de

Изменение 206
Jutta Steinruck

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

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

a) транснационални стратегически 
партньорства между институции, 
социални партньори и/или
организации, работещи в областта на 
образованието и обучението, които 
имат за цел разработването и 
прилагането съвместни инициативи и
насърчаването на обмена на опит и 
знания и умения;

Or. de

Изменение 207
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 208
Jutta Steinruck

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

аa) 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 обмяна на 
най-добри практики и дават достъп 
на участници от съседните държави.

Or. de

Изменение 209
Jutta Steinruck

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:

заличава се

– „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 
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за професионално образование и 
обучение и се прилагат на практика 
общите за Съюза инструменти за 
признаване.

Or. de

Изменение 210
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 211
Malika Benarab-Attou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– секторни „алианси на уменията“ 
между образованието и организации, 
насърчаващи умения, приспособени 
към потребностите на устойчивата 
икономика и общество, създаващи
нови специфични за дадения сектор 
учебни програми, разработват се 
иновативни системи за професионално 
образование и обучение и се прилагат 
на практика общите за Съюза 
инструменти за признаване.

Or. en
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Изменение 212
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 213
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. Действието ще подкрепи и 
развитието, изграждането на 
капацитет, регионалната 
интеграция, обмяната на знания и 
процесите на модернизация; това се 
осъществява с помощта на 
партньорства между учебни 
заведения от ЕС и такива от трети 
държави и организации, по-специално 
за обучението между равнопоставени 
партньори и съвместни 
образователни проекти, насърчаване 
на регионалното сътрудничество, по-
специално със съседните държави.

Or. de

Изменение 214
Jutta Steinruck

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.

заличава се

Or. de
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Изменение 215
Malika Benarab-Attou

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

Or. en

Изменение 216
Jutta Steinruck

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:

Or. de

Изменение 217
Malika Benarab-Attou

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. Действието за подкрепа на 
реформирането на политиката и 
изграждане на капацитет включва 
предприети на равнището на Съюза 
дейности, свързани с:
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Or. en

Изменение 218
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дейностите по изпълнение на 
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;

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

Or. de

Изменение 219
Minodora Cliveti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дейностите по изпълнение на 
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;

а) дейностите по изпълнение на 
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, 
а също така насърчаването на 
структуриран диалог в областта на 
образованието и обучението;

Or. en
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Изменение 220
Jutta Steinruck

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 страни на 
инструментите за признаване и
прозрачност на ЕС, по-специално 
„Европас“, Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР) и 
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити (ECTS) и 
Европейска 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), както и 
подкрепата на общоевропейските 
мрежи;

Or. de

Изменение 221
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 

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),
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в професионалното образование и 
обучение (ECVET) и подкрепата на 
общоевропейските мрежи;

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 подкрепа на 
общоевропейските мрежи;

Or. en

Изменение 222
Jutta Steinruck

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 
и младежта;

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

Or. de

Изменение 223
Malika Benarab-Attou

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 
и младежта;

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

Изменение 224
Minodora Cliveti

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;

Or. en

Изменение 225
Jutta Steinruck

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.
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Or. de

Изменение 226
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 10 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа на следните европейски 
академични институции, преследващи 
цел от европейски интерес;

в) подкрепа на следните европейски 
институции, преследващи цел от 
европейски интерес;

Or. en

Изменение 227
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii a) Европейския институт по 
публична администрация (EIPA), 
Маастрихт;

Or. de

Изменение 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii а) Европейския институт по 
публична администрация в 
Маастрихт;



PE494.656v02-00 82/120 AM\911593BG.doc

BG

Or. en

Изменение 229
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii б) Академията по европейско право в 
Трир;

Or. en

Изменение 230
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) Академията по европейско право, 
Трир;

Or. de

Изменение 231
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii в) Европейската агенция за 
развитие на образованието за 
специални нужди в Одензе;

Or. de
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Изменение 232
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii в) Европейската агенция за 
развитие на образованието за 
специални нужди в Одензе;

Or. en

Изменение 233
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii г) Международния център за 
европейско обучение (CIFE), Ница.

Or. de

Изменение 234
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii г) Международния център за 
европейско обучение в Ница;

Or. en
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Изменение 235
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Глава 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IIa
Политика за младежта

Or. de

Изменение 236
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Глава 2 a – заглавие (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IIа 
Младеж

Or. en

Изменение 237
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Специфични цели

1. В съответствие с общата цел в 
областта на работата с младежта 
програмата преследва следните 
специфични цели по-специално чрез 
признаването на неформалното учене 
чрез работа с младежта и чрез 
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доброволческа дейност като 
абсолютно необходим елемент на 
европейското гражданско общество:
a) да се подобри равнището на 
ключовите компетентности и 
умения на младите хора, 
включително на тези с по-малко 
възможности, както и да се насърчи 
участието им в демократичния 
живот на Европа и участието им на 
пазара на труда, тяхната активна 
гражданска позиция, социално 
приобщаване и солидарност, по-
специално чрез по-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 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 
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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 
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.

Or. de

Изменение 238
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 a
Специфични цели

1. В съответствие с общата цел 
програмата се стреми към 
изпълнение на следните специфични 
цели в областта на младежта:
а) да се подобри равнището на 
ключовите компетентности и 
умения на младите хора, 
включително на тези с по-малко 
възможности, както и да се насърчи 
участието им в демократичния 
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живот на Европа и участието им на 
пазара на труда, тяхната активна 
гражданска позиция, социално 
приобщаване и солидарност, по-
специално чрез по-големи 
възможности за мобилност с учебна 
цел 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 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.

Or. en

Изменение 239
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Специфични цели

1. В съответствие с общата цел в 
областта на работата с младежта 
програмата преследва следните 
специфични цели, по-специално 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):
a) да се подобри междукултурното 
учене, осведомеността относно
ценности и търпимост с цел 
подобряване на равнището на 
ключовите компетентности и 
умения на младите хора, 
включително насърчаване на 
европейско съзнание и европейска 
самоличност на тези с по-малко 
възможности, както и да се насърчи 
предприемаческият дух на младите 
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хора и участието им в активното 
гражданско общество в Европа и 
участието им на пазара на труда, 
тяхната активна гражданска 
позиция, социално приобщаване и 
солидарност, по-специално чрез по-
големи възможности за мобилност с 
учебна цел 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 
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трети държави и международни 
организации в областта на 
младежта, както и чрез целенасочено 
изграждане на капацитет в трети 
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.

Or. de

Изменение 240
Jutta Steinruck

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:
a) Неформално индивидуално и 
колективно насърчаване на 
мобилността с учебна цел;
б) сътрудничество за иновации и 
добри практики;
в) Подкрепа за реформиране на 
политиката.

Or. de
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Изменение 241
Malika Benarab-Attou

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.

Or. en

Изменение 242
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 б
Самостоятелна и неформална 

мобилността с учебна цел и активно 
участие на отделни лица

1. Действието „мобилност с учебна 
цел и активно участие на физически 
лица” подкрепя:
a) мобилността на младите хора за 
дейности в областта на 
неформалното учене и 
самостоятелното учене между 



PE494.656v02-00 92/120 AM\911593BG.doc

BG

участващите държави, както е 
посочено в член 18. Във връзка с тази 
мобилност може да ствава въпрос за 
младежки обмен или за доброволчески 
дейности в рамките на Европейската 
доброволческа служба (включително 
подготвителни посещения и 
последващи срещи);
б) свързаната с ученето мобилност 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, други 
форми на подкрепа, изграждане на 
капацитет и работа в мрежа;
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, .

Or. de

Изменение 243
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 в
Мобилност с учебна цел на физически 

лица
1. Мобилността с учебна цел на 
физически лица подкрепя:
a) мобилността на младите хора за 
дейности в областта на 
неформалното учене и 
самостоятелното учене между 
участващите държави, както е 
посочено в член 18. Във връзка с тази 
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мобилност може да ствава въпрос за 
младежки обмен или за доброволчески 
дейности в рамките на 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 
дейности по обучение и работа в 
мрежа, както и за семинари за 
изучаване на ключовите 
квалификации;
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.

Or. de

Изменение 244
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 в
Мобилност с учебна цел на физически 

лица
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 
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младежки обмен и доброволческа 
дейност чрез Европейската 
доброволческа служба;
б) мобилността на лицата, 
участващи в работа, свързана с 
младежи, или младежките 
организации и лидери. Тази 
мобилност може да бъде под 
формата на дейности по обучение и 
изграждане на мрежи;
в) да се създаде (нов) достъпът на 
групи в неравностойно положение 
и/или по-слабо представени групи до 
всички проглами 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.

Or. en

Изменение 245
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 10 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 г
Сътрудничество за иновации и добри 

практики
1. Сътрудничеството за иновации и 
добри практики подкрепя:
a) стратегическите партньорства 
между организациите, работещи в 
областта на младежта, за 
разработване и осъществяване на 
съвместни инициативи, включително 
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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 операции 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 
областта на младежта посредством 
международни партньорства между 
Съюза и трети държави, особено със 
съседните държави, по-специално 
чрез обучение между равнопоставени 
партньори.

Or. de

Изменение 246
Malika Benarab-Attou
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Предложение за регламент
Член 10 г (нов)

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) 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 
областта на младежта посредством 
международни партньорства между 
Съюза и трети държави, особено със 
съседните държави, по-специално 
чрез обучение между равнопоставени 
партньори.

Or. en
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Изменение 247
Jutta Steinruck

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:
a) 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 
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 
(SALTO), и мрежата „Eurodesk“.
2. Това действие подкрепя и 
политическия диалог с трети 
държави и международни 
организации.

Or. de
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Изменение 248
Malika Benarab-Attou

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“.

Or. en

Изменение 249
Martin Kastler

Предложение за регламент
Глава 2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА ІІ а
Възрастни хора, активен живот на 
възрастните хора и учене през целия 

живот
В съответствие с общите цели 
програмата в областта на общото и 
професионалното образование се 
стреми към разработването на 
специална програма, наречена 
„Възрастни хора в действие”, за 
подкрепа на организациите на 
възрастни хора, както и на 
сдружения, федерации и институции 
за възрастни хора, които са си 
поставили за задача поощряването на 
трансграничния обмен на възрастни 
хора, подпомагането на техния 
принос за активното гражданско 
общество, както и осъществяването, 
съвместно с местните, регионалните 
и националните органи, на 
концепцията за Европа, която се 
отнася с разбиране към различните 
поколения, като тази концепция се 
осъществява в градове и общини, 
които са благосклонно настроени към 
различните поколения.
Освен това става въпрос за една 
помощна програма за мобилизиране на 
възрастните хора в целия ЕС и за 
отчитане на специалните 
потребности на едно застаряващо 
общество в Европа с цел намиране на 
новаторски решения, които 
насърчават една общоевропейска 
култура за активен живот на 
възрастните хора и трансграничната 
солидарност и диалога между 
поколенията, всичко това като 
конкретен и устойчив резултат от 
Европейската година за активен 
живот на възрастните хора и 
солидарност между поколенията.
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Програмата „Възрастни хора в 
действие” следва, в рамките на 
цялостната програма „Поколение 
Европа”, да проправя пътища за 
интегрирането на организациите на 
възрастни хора на местно и 
регионално равнище в осезаемото и 
близко до гражданите новаторско 
партньорство за активен и 
здравословен живот на възрастните 
хора, така че концепцията за Европа, 
която е благосклонна към 
поколенията, да бъде разработена 
като част от стратегията „Европа 
2020” съвместно и по начин, насочен 
към практиката.
Програмата следва да подпомага 
създаването на европейски алианс за 
активен живот на възрастните хора 
и за демографска промяна, така че на 
местните и регионалните органи да 
бъде предоставен форум, в рамките на 
който и в срок до 2020 г. те ще могат 
да разработват съвместно с 
организациите на възрастни хора и с 
ЕС новаторски концепции за Европа, 
която е благосклонна към 
поколенията.

Or. de

Изменение 250
Sari Essayah

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.
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Or. en

Изменение 251
Sampo Terho

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – 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 социалното 
приобщаване, равните възможности и 
укрепващата здравето физическа 
активност чрез доброволчески 
дейности и засилено участие в спортни 
дейности.

Or. en

Изменение 252
Jutta Steinruck

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 действия в 
областта на образованието и 
обучението, от които поне [xxx] EUR 
за младежта, както е посочено в член 6, 
параграф 1 и член 10б;

Or. de

Изменение 253
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)



PE494.656v02-00 102/120 AM\911593BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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“, се предвижда следното (в 
проценти) минимално разпределение 
на средствата за основните сектори 
на образователната система: висше 
образование 25 %, професионално 
образование и обучение 22%, от които 
7% за обучението за възрастни, 
училищно образование 7%, както и 7% 
за младежта.

Or. sv

Изменение 254
Jutta Steinruck

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 EUR29 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 

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 
развитие, Европейския инструмент за 
добросъседство, Инструмента за 
предприсъединителна помощ, 
Инструмента за партньорство и 
Европейския фонд за развитие) за 
действия по мобилността с учебна цел 
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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.

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.

Or. de

Изменение 255
Jutta Steinruck

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:

Or. de

Изменение 256
Martin Kastler

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, 

3. 3 a. При спазване на условията на 
член 13, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент изпълнението 
на Програмата не води до 
разпределяне на средства за 
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ефективност и резултатност, 
сумата, посочена в член 13, параграф 
1, буква а) се разпределя 
ориентировъчно по следния начин:

основните сектори на образованието 
и обучението, включително ученето 
през целия живот, по-малко от:

- висше образование: 25%
- професионално образование и 
обучение: 15%
- училищно образование: 7%
- образование за възрастни: 5%
- образование за възрастни хора: 3%

Or. de

Изменение 257
Malika Benarab-Attou

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.

Or. en

Изменение 258
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на условията на 
параграф 1, буква а) изпълнението на 
програмата не води до разпределяне 
на средства за основните сектори на 
образованието и обучението, по-
малко от:
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– Висше образование: [30 %];
– професионално образование и 
обучение: [20 %];
– Училищно образование: [12 %];
– образование за възрастни: [7 %];
– Младеж: [12 %].

Or. de

Изменение 259
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При спазване на условията на 
член 13, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент изпълнението 
на Програмата не води до 
разпределяне на средства за 
основните сектори на образованието 
и обучението и сектора на младежта, 
по-малко от:
– Висше образование: [37% ]
– Професионално образование и 
обучение: [22%]
– училищно образование: [10%]
– образование за възрастни: [3%]
– Младеж: [10%]

Or. en

Изменение 260
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. 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 
свързани с изпълнението на 
дейностите на програмата, се 
заделят достатъчни по размер 
финансови ресурси.

Or. en

Изменение 261
Malika Benarab-Attou

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 партньорския 
принцип; 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.
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Or. en

Изменение 262
Jutta Steinruck

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) и член 10б, 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.

Or. de

Изменение 263
Sari Essayah

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 

6. Посочените в член 6, параграф 1, 
буква а) и член 10б, буква а) средства за 
мобилност с учебна цел на физически 
лица, които трябва да се управляват от 
национална агенция, се отпускат въз 
основа на броя на населението и на 
жизнения стандарт в съответната 
държава членка, разстоянието между 
столиците на държавите членки и 
постигнатите резултати. Параметърът за 
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резултати има тежест от 25 % от общите 
средства, в съответствие с критериите, 
посочени в параграфи 7 и 8.

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 броя 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.

Or. en

Изменение 264
Jutta Steinruck

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 системно 
въздействие.

Or. de
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Изменение 265
Emer Costello

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 образователни
сектори, като се стреми да осигурява до 
края на програмата такова 
разпределение на финансирането, което 
гарантира значително 
институционално и системно 
въздействие.

Or. en

Изменение 266
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. 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.

Or. de

Изменение 267
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сътрудничество с държавите-
членки Комисията гарантира 
разпространението на информация, 
публичност и последващ контрол във 
връзка с действията, подкрепяни от 
програмата, както и с 
разпространението на резултатите от 
предходните програми: програмата за 
учене през целия живот, програмите 
„Еразмус Мундус“ и „Младежта в 
действие“.

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията гарантира 
разпространението на информация, 
публичността и последващите мерки 
във връзка с всички действия и 
дейности, подкрепяни от Програмата, 
както и с разпространението на 
резултатите от предходните програми 
— Програмата за обучение през целия 
живот, програмите „Еразмус Мундус“ и 
„Младежта в действие“.

Or. en

Изменение 268
Jutta Steinruck

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, така и в международен план,

Or. de

Изменение 269
Martin Kastler

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,

– „Поколение Еразъм“, свързано с 
всички видове висше образование в 
Европа, така и в международен план,
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Or. de

Изменение 270
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Изменение 271
Martin Kastler

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,

– „Поколение Леонардо“, свързано с 
професионалното образование и 
обучение и обучението за възрастни,

Or. de

Изменение 272
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de
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Изменение 273
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Изменение 274
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– „Поколение Коменски“, свързано с 
училищното образование,

Or. de

Изменение 275
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Изменение 276
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– „Поколение Европа за лицата на 
възраст под 36 години – младежта в 
действие“, свързано с неформалното 
учене на младежта.

Or. de

Изменение 277
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 278
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. „Поколение Европа за лицата на 
възраст над 55 години – възрастните 
хора в действие”, свързано с 
образованието на възрастните хора и 
тяхната мобилност отвъд пазара на 
труда;

Or. de
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Изменение 279
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 280
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всички публични и частни органи, 
организации, църкви, социални 
партньори, предприятия, по-
специално МСП, както и неформални 
групи, които развиват дейност в 
областта на образованието, обучението, 
младежта и масовия спорт могат да 
кандидатстват за участие в програмата.

Or. de
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Изменение 281
Sari Essayah

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 изпълнението на Програмата 
Комисията и държавите членки
полагат специални усилия за
насърчаване на социалното
приобщаване и участието на хора със 
специални потребности или с по-
малко възможности.

Or. en

Изменение 282
Jutta Steinruck

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 хора със специални 
нужди, с по-малко възможности,
изпитващи затруднения във връзка с 
причини от образователен, социален, 
свързан с половата принадлежност, 
физически, психологически, географски, 
икономически и културен характер.

Or. de

Изменение 283
Malika Benarab-Attou
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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 улесняване на 
участието на по-слабо представени 
групи или хора в неравностойно 
положение, както и хора със 
специални потребности и/или
изпитващи затруднения във връзка с 
причини от образователен, социален, 
етнически, свързан с половата 
принадлежност, физически, умствен, 
психологически, географски, 
икономически и културен характер.

Or. en

Изменение 284
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 285
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата подпомага 
сътрудничеството с партньори от трети
държави, по-специално партньори от 
съседните държави, по действия и 
дейности, посочени в членове 6 и 10.

3. Програмата подпомага 
сътрудничеството с партньори от трети 
държави, по-специално партньори от 
съседните държави, по действия и 
дейности, посочени в членове 6, 10 и 
10б.

Or. de

Изменение 286
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. 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.

Or. de

Изменение 287
Jutta Steinruck

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 

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 
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програмата, в това число издаването на 
визи.

програмата, в това число чрез 
опростяване на административните 
процедури, свързани с издаването на 
визи.

Or. de

Изменение 288
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Той информира Комисията и 
своевременно провежда консултации с 
нея преди вземането на каквото и да е 
решение, което може да окаже 
въздействие върху управлението на 
програмата, по-специално относно 
националната агенция за посочената 
програма. 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 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.

3. Той информира Комисията и 
своевременно провежда консултации с 
нея преди вземането на каквото и да е 
решение, което може да окаже 
въздействие върху управлението на 
програмата, по-специално относно 
националната агенция за посочената 
програма. 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 
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.

Or. de
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Изменение 289
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 290
Sari Essayah

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. 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 
ясни основания за такова 
централизиране.

Or. en

Изменение 291
Olle Ludvigsson
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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 
сътрудничат при надзора и 
осъществяването на проектите.

Or. sv


