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КРАТКА ОБОСНОВКА

Образованието и обучението са ключови елементи от стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и от интегрираните насоки за 
политиките на държавите членки в областта на икономиката и заетостта. Следователно 
Комисията и Парламентът подкрепят увеличаването на подкрепата на ЕС за 
образование и обучение за периода 2014-2020 г., с оглед подобряване на 
квалификациите и справяне с високите равнища на младежка безработица в много 
държави членки.

Предложението за регламент

Програмата „Еразъм за всички“ включва образование, обучение, младежки и 
спортни дейности и се стреми да осигури подкрепа за всички образователни сектори 
(включително висшето образование, професионалното обучение, образованието на 
възрастни, училищното образование и младежките дейности), в контекста на ученето 
през целия живот.

Комисията препоръчва програмата Еразъм да се съсредоточи върху три ключови 
области:

 транснационална и международна мобилност с учебна цел на студенти, 
младежи, учители и училищен персонал; 

 сътрудничество в  областта на иновациите и добрите практики между 
образователни институции, както и чрез сътрудничество с органи, развиващи 
дейности в областта на младежта и подкрепата за политически програми;

 подкрепа за политическа реформа и развитие на капацитет в трети страни, 
включително участващите в процес на присъединяване, като особено внимание 
се обръща на съседните държави и на международния политически диалог. 

„Еразъм за всички“ включва и се надгражда над съществуващите международни 
програми („Еразмус Мундус“, „Edulink“ и „Алфа“) и програми за сътрудничество с 
индустриализираните държави. 

За периода 2014 - 2020 г. програмата „Еразъм за всички“ ще разполага с бюджет 
от 17 299 милиона евро, включително 16 742 милиона за мерки в областта на 
образованието, обучението и младежта (65% за мобилността на заетите в 
образователната сфера, 26% за сътрудничество в областта на иновациите и добрите 
практики, 4% за подкрепа на политическата реформа и 2% за административни 
разходи), 318,4 милиона евро за дейностите по програмата Жан Моне и 238,8 милиона -
за мерки в областта на спорта. В допълнение, приблизителна сума от 1,8 милиарда евро 
ще бъде насочена за различни външни инструменти за насърчаване на националното 
измерение на висшето образование. Средствата ще бъдат предоставени чрез два 
многогодишни транша за периоди от, съответно, четири и три години, така че да се 
гарантира стабилност и предвидимост.

Финансирането за програмата „Еразъм за всички“ ще бъде използвана за мерки, 
определени в член 6, параграф 1 за целите на подготовка, мониторинг, контрол, одит и 
оценка, както и разходи за осигуряване на техническа поддръжка. Комисията ще 
предостави също гаранционен фонд за заеми на студенти, които постоянно пребивават 
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в една от участващите държави и се обучават за магистърска или докторска степен в 
друга участваща държава.

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за регламент и предлага 
редица изменения относно:

1. включване сред общите цели на програмата повишаването на броя на 
лицата над 35 години, участващи в програмите за учене през целия живот;

2. включване сред специфичните цели на програмата цели и мерки, свързани с 
мобилността с цел бизнес и определяне на свързаните с това показатели; 

3. включване на промишлените политики на ЕС сред политиките на „Еразъм 
за всички“;

4. осигуряване на достъп до програмата „Еразъм за всички“ за 
неправителствени организации, особено развиващите дейност в областта на 
младежкото образование, обучението, младежките и масовите спортни 
дейности;

5. използване на ИКТ за улесняване на достъпа до програмата „Еразъм за 
всички“ за лица с проблеми с образователен, социален, полов, физически, 
психологически, географски, икономически или културен характер;

6. допустимост за гарантиране на заеми за студенти от една участваща 
държава, обучаващи се в рамките на следдипломна квалификация, които 
следват докторантура в друга участваща държава;

7. определение в Приложение І на регламента, вместо чрез делегирани актове 
на посочените в членове 5 и 11 критерии за ефективност;

8. премахване на критерия свързан с „издръжка на живота в дадената държава 
членка“ от критериите за предоставяне на финансиране, което да бъде 
осъществено от националната агенция по осъществяване на мерките, 
посочени в член 6, параграф 1, тъй като посочения критерий може да доведе 
до дискриминация между студенти и докторанти в зависимост от тяхната 
държава членка на произход.

9. гарантиране на прозрачност при прилагането на програмата „Еразъм за 
всички“ чрез изискване Комисията да публикува на своя уебсайт 
информация, свързана с определените национални агенции, програмите и 
предоставеното им от Комисията годишно финансиране за осъществяване 
на програмата;

10. сътрудничество между Комисията и държавите членки за определяне до 1 
януари 2014 г. на националните агенции, отговарящи за управлението на 
програмата „Еразъм за всички“;

11. гарантиране на балансирано участие на всички включени в програмата.



AD\909268BG.doc 5/38 PE487.940v02-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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) Повсеместното признаване сред 
широката общественост в участващите 
държави-членки и в трети държави на 
наименованието „Еразъм“ като синоним 
за мобилността на учащите е аргумент в 
полза на неговото по-широко 
използване от основните образователни 
сектори, обхванати от програмата, 
който разширява използването на 
това наименование и подобрява 
инструментите за оценката и 
проследяването му.

Обосновка

За да се гарантира успеха на програмата и правилното използване на обществени 
средства, така че да не се уронва престижа на наименованието „Еразъм“, от 
съществено значение е да се подобрят методите за проследяване и оценка, най-вече 
като ясно се определят показатели и методи.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Необходимостта да се осигури 
последователност на европейската 
политика в областта на 
образованието и успех на предишните 
програми: „Учене през целия живот“, 
„Младежта в действие“, „Леонардо 
да Винчи“, „Коменски“,„Еразъм“, 
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„Грундвиг“, изисква да се запазят 
съответните наименования на 
програмите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Съгласно членове 8 и 10 на Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, както и членове 21 и 23 от 
Хартата на основните права, програмата 
насърчава равенството между жените и 
мъжете, борбата с дискриминацията, 
основана на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Посочената амбиция 
следва да бъде отразена в конкретни 
мерки по проследяване и оценка, 
които да гарантират, че програмата 
се прилага в съответствие с тези 
цели.

Обосновка

За да се гарантира успеха на програмата и правилното използване на обществени 
средства, така че да не се уронва престижа на наименованието „Еразъм“, от 
съществено значение е да се подобрят методите за проследяване и оценка, най-вече 
като ясно се определят показатели и методи.

Изменение 4
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 

(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 
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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.

им произход, да завършат 
магистърската си или докторска
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 или 
докторска степен в друга европейска 
държава при благоприятни условия.
Посоченият механизъм обаче не 
следва да се припокрива с програмата 
„Мария Кюри“ в рамките на 
Хоризонт 2020.

Обосновка

Развитието на иновациите и изследванията е жизненоважно за 
конкурентоспособността на ЕС и е тясно свързано с институциите за висше 
образование. Следователно е важно механизмите за гарантиране на заеми по линия на 
програмата „Еразъм за всички“ да обхванат завършилите висше образование, които 
желаят да следват докторантура в друга участваща държава.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) 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. Тази политика 
следва да бъде подкрепена и издигната 
в приоритет в рамките на 
програмата. Още повече 
подчертаването на тази част 
представлява особен интерес, като се 
има предвид, че професионалното 
образование и обучение играе важна 
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роля за подобряване на условията за 
изследвания и иновации.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Следва да бъде засилено 
сътрудничеството между 
програмата и международните 
организации в областта на 
образованието, обучението, 
младежта и спорта. От голямо 
значение е да се усвоят в голяма 
степен стратегиите и политиките 
за учене през целия живот. 
Гражданското общество играе важна 
роля при отчитането на идеите и 
съображенията на заинтересованите 
лица от всички равнища и 
представлява основа за солиден диалог 
между Съюза и неговите граждани с 
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цел превръщането на европейското 
пространство за учене през целия 
живот в реалност.

Изменение 9

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 младежи до методи, 
практики и технологии, използвани в 
други държави, ще им помогне да 
повишат пригодността си за заетост в
европейската икономика и също така 
ще насърчи трудовата мобилност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За тази цел се препоръчва да се 
разшири използването на единната 
рамка за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
компетентности („Европас“) в 
съответствие с Решение № 241/2004/ЕО 

(22) За тази цел се препоръчва да се 
разшири използването на единната 
рамка за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
компетентности („Европас“) в 
съответствие с Решение № 241/2004/ЕО 



AD\909268BG.doc 11/38 PE487.940v02-00

BG

на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г., Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г., Европейска система за 
кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. и Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити
(ECTS).

на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 декември 2004 г., Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2008 г., Европейска система за 
кредити в професионалното 
образование и обучение (ECVET) в 
съответствие с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. и Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити
(ECTS). Важно е освен това да се 
защити и укрепи прилагането на 
стратегии за професионално 
образование и политики в рамките на 
програмата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

За да се гарантира успеха на програмата и правилното използване на обществени 
средства, така че да не се уронва престижа на наименованието „Еразъм“, от 
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съществено значение е да се подобрят методите за проследяване и оценка, най-вече 
като ясно се определят показатели и методи.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

С оглед да се постигне прозрачност и да се гарантира, че всички бенефициенти могат 
да се подготвят за участие в програмата „Еразъм за всички“ за периода 2014-2020 г., 
критериите за ефективност на управлението по отношение на националните агенции 
трябва да бъдат включени в регламента, а не да се определят допълнително от 
Комисията чрез делегирани актове.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. „неформално обучение“ е
организиран процес, който предоставя 
на хората възможност да 
усъвършенстват ценности, умения и 
способности, различни от тези, 
развивани в рамките на официалната 
система за образование и обучение.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. „подкрепа за реформиране на 
политиката“ е всеки вид дейност, която 
има за цел подкрепа и улесняване на 
модернизацията на системите за 
образование и обучение чрез процес на 
политическо сътрудничество между
държавите членки, по-специално в 
рамките на отворените методи на 
координация, включващи 
структуриран диалог с гражданското 
общество, организации, 
предоставящи неформално обучение и 
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младежки организации;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

28a. „структуриран диалог“ са 
платформи или форуми, които 
осигуряват приноса на 
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неправителствени организации и 
други заинтересовани лица при 
формулиране на стратегии и 
политики.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) поставеният от тях акцент върху 
дългосрочните резултати и, при 
възможност, ако се основават на 
базиран на факти анализ.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Програмата има за цел създаване 
на добре функциониращи и ефективни 
структури за учене през целия живот. 
Централно място в програмата 
заемат най-добрите практики и 
базирани на факти проучвания. 
Включва се предоставено от различни 
източници учене през целия живот, 
формално и неформално учене, учене в 
рамките на съществуващите 
системи и засилване на позитивното 
отношение към ученето през целия 
живот.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тя по-специално има за цел да 
допринесе за постигането на 
следните цели:
a) повишаване на броя на лицата над 
35 години, участващи в програмите за 
учене през целия живот;
б) превръщане на „ученето през целия 
живот“ в реалност за всички.
в) повишаване на младежката 
заетост. 

Обосновка

Образованието и обучението допринасят пряко за получаването на достойна и добре 
платена заетост. Повишаването равнището на заетост в държавите членки, 
особено сред младежите, е основна цел на ЕС и следователно следва да бъде 
превърната в една от общите цели на програмата „Еразъм за всички“.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – тире 1 – подтире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– дял (в проценти) от участниците, 
които са повишили своите ключови 
компетентности и/или уменията си във 
връзка с пригодността им за заетост, 
изчислен чрез обективни критерии 
като процент на заетостта една 
година след приключване на 
обучението, или дял участници, 
които са участвали в професионални 
дейности като част от курса им на 
обучение;

Обосновка

За да се гарантира успеха на програмата и правилното използване на обществени 
средства, така че да не се уронва престижа на наименованието „Еразъм“, от 
съществено значение е да се подобрят методите за проследяване и оценка, най-вече 
като ясно се определят показатели и методи. Това трябва да се основава не само на 
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субективни декларации, но трябва и, доколкото е възможно, да включва и обективни 
критерии за измерване.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – тире 1 – подтире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- % от участващите предприемачи, 
които са подобрили ключовите си 
умения и/или свързаните с 
развиваната от тях дейност 
квалификации.

Обосновка

С оглед подчертаване на необходимостта от по-нататъшно насърчаване на 
образованието и обучението на младите предприемачи е необходим специален 
показател за проследяване на подобренията в бизнес уменията, особено сред 
младежите.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 – буква а) – тире 1 – подтире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– дял в % от младите участници, които 
заявяват, че са по-добре подготвени да 
участват в социалния и политическия 
живот

– дял в % от младите участници, които 
заявяват, че са по-добре подготвени да 
участват в предприемаческа дейност, в
социалния или политическия живот

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 5 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, със специален акцент 
върху професионалното образование и 
обучение, да се даде начален тласък на 
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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;

реформите на политиките на 
национално равнище, да се подкрепи 
модернизацията на системите за 
образование и обучение, включително
информалното и неформалното 
обучение, и създаването на умения, и
да се подкрепи европейското 
сътрудничество в областта на младежта
и ученето през целия живот, 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;

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 5 – буква г) – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

С цел осигуряване на яснота и последователност.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се укрепи обучението за 
възстановяване на предишни и нови 
умения, необходими за 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост;
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– Свързан показател: Дял в % от 
участниците, които са подобрили своите 
езикови умения, по-конкретно 
изчислен според обективни критерии 
като успешно представяне на езикови 
тестове

Обосновка

За да се гарантира успеха на програмата и правилното използване на обществени 
средства, така че да не се уронва престижа на наименованието „Еразъм“, от 
съществено значение е да се подобрят методите за проследяване и оценка, най-вече 
като ясно се определят показатели и методи. Това трябва да се основава не само на 
субективни декларации, но трябва и, доколкото е възможно, да включва и обективни 
критерии за измерване.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Мобилност с учебна цел на 
физически лица,

a) Мобилност с учебна цел на 
физически лица, включително бизнес 
сектора, наред с другото, чрез 
стажове;

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 или 
договори за заетост/стаж в чужбина 
или участие в дейности, включително
доброволческа дейност. Мобилността за 
завършване на магистърска и 
докторска степен следва да се подкрепя 
чрез механизма за гарантиране на 
студентските заеми, както е посочено в
член 14, параграф 3.

Изменение 31
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) 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, 
като тези споразумения обхванат и 
бизнес сектора.

Обосновка

Мобилността с учебна цел е важна за младите предприемачи с цел прилагане на 
промишлените политики и конкурентоспособността на ЕС.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Равни възможности за всички 
студенти по отношение на 
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сътрудничество и мобилност, без 
значение на 
университета/институцията по 
произход.

Обосновка

Принципът на равенство и недопускане на дискриминация трябва да се прилага 
спрямо сътрудничеството в областта на иновациите и добрите практики.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Посочената дейност ще подкрепи 
мобилността за целите на 
образованието и обучението през 
целия живот с цел да обхване всички 
умения и занаяти.

Изменение 34

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;

a) транснационални стратегически 
партньорства между организации, 
работещи в областта на образованието, 
обучението, развиването на умения
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;

Изменение 35

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

аа) транснационалното 
сътрудничество, което се фокусира 
върху признаването и подкрепата, 
има за цел да осигури дългосрочно 
систематично въздействие чрез 
модернизация или диверсификация на 
системите за образоване и обучение, 
включително организации и 
институции, предлагащи формално и 
неформално обучение, 
предприемачески структури и 
гражданско общество;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– „алианси на познанията“ 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 и преподавателски 
методи;

Обосновка

В образованието съдържанието на курса е също толкова важно, колкото и 
методите, по които то се преподава. Сътрудничеството между институциите 
трябва също да позволи развитие на иновативни преподавателски методи.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– секторни „алианси на уменията“ – секторни „алианси на уменията“ 
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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.

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, включително чрез 
използването на ИКТ, и се прилагат на 
практика общите за Съюза инструменти 
за признаване.

Обосновка

ИКТ следва да бъдат използвани от доставчиците в областта на образованието и 
обучението, така че да осигурят достъп до възможности за кариера, да създадат 
нови приспособени към специфичните сектори програми, да разработят иновационно 
професионално обучение и методи за обучение, и да приложат инструментите за 
взаимно признаване на равнище ЕС.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мрежи и алианси за обучение в 
областта на изкуството и 
занаятите, и умения за дейности по 
опазване на културното наследство;

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) обучение през целия живот, което 
да осигури професионално развитие и 
разширяване на възможностите за 
заетост.

Изменение 40



PE487.940v02-00 24/38 AD\909268BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Посочената дейност включва 
също административна подкрепа за 
организациите на гражданското 
общество, развиващи дейност в 
областта на ученето през целия 
живот, формалното и неформално 
обучение, като специален акцент се 
постави върху младежта.

Изменение 41
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, обучението, 
младежта, културата и бизнеса;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности „Жан Моне“ Европейско образование и дейности
„Жан Моне“

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) Академията по европейско право, 
Трир;

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 47

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 

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

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да насърчи устойчивия и включващ 
растеж чрез улесняване на достъпа до 
спортни дейности за лицата с 
увреждания.
– Свързан показател: дял (в проценти) 
от участниците, които използват 
резултатите от трансгранични 
проекти за укрепване на участието в 
спортни дейности на лицата с 
увреждания.
вб) подкрепа на спортни дейности и 
обучение, свързани с активния живот 
на възрастните хора и остаряването в 
добро здраве.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите за ефективност за 
проследяване и оценка на 
постиженията по посочените в 
първи параграф цели са изброени в 
Приложение -І.

Обосновка

В интерес на прозрачността и правната сигурност, критериите за ефективност за 
ръководените от националните агенции дейности следва да бъдат неразделна част 
от регламента. Следователно, предложените от Комисията показатели следва да 
бъдат включени в Приложение -І. 
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за некомерсиални спортни 
събития в Европа, в които участват 
няколко европейски страни;

б) подкрепа за масови спортни събития 
в Европа, които не целят печалба, в 
които участват няколко европейски 
страни;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) диалог със съответните 
заинтересовани лица в Европа.

д) диалог със съответните 
заинтересовани страни в Европа, 
включително бизнеса.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За ползващите се от подкрепа 
дейности в областта на спорта се 
използва, когато е уместно, 
допълнително финансиране, 
осигурявано чрез партньорство с трети 
страни, като например частни 
предприятия.

2. За ползващите се от подкрепа 
дейности в областта на спорта може да
се използва, когато е уместно, 
допълнително финансиране, 
осигурявано чрез партньорство с трети 
страни, като например частни 
предприятия.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

параграф 1 финансов пакет, с цел да се 
насърчи международното измерение във 
висшето образование се разпределя 
сума с ориентировъчен размер от
1 812 100 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, 
включително в областта на 
предприемачеството, 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.

Обосновка

Мобилността с учебна цел на младите предприемачи и важна с оглед прилагането на 
промишлената политика и конкурентоспособността на ЕС.  

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата ще бъдат предоставени под 
формата на две многогодишни 
разпределения, обхващащи съответно 
само първите 4 и оставащите 3 години.
Финансирането ще бъде отразено в 
многогодишните ориентировъчни 
програми за тези инструменти, в 
съответствие с идентифицираните 
нужди и приоритети на засегнатите 
страни. Посочените разпределения 
могат да търпят корекции в случай на 
мащабни непредвидени обстоятелства 

Средствата ще бъдат предоставени под 
формата на две многогодишни 
разпределения, обхващащи съответно 
само първите 4 и оставащите 3 години.
За да гарантира последователността 
и гладкото реализиране на 
програмата, годишно ще се 
предоставят приблизително едни и 
същи средства.  Финансирането ще 
бъде отразено в многогодишните 
ориентировъчни програми за тези 
инструменти, в съответствие с 
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или значителни изменения в 
политиките, отразяващи големи 
промени в политическите приоритети.
Сътрудничеството с неучастващи 
държави може да се основава, когато е 
целесъобразно, на допълнителни 
средства от държави партньори, които 
ще бъдат предоставени в съответствие с 
процедури, които предстоят да бъдат 
договорени с посочените държави.

идентифицираните нужди и приоритети 
на засегнатите страни. Посочените 
разпределения могат да търпят 
корекции в случай на мащабни 
непредвидени обстоятелства или 
значителни изменения в политиките, 
отразяващи големи промени в 
политическите приоритети.
Сътрудничеството с неучастващи 
държави може да се основава, когато е 
целесъобразно, на допълнителни 
средства от държави партньори, които 
ще бъдат предоставени в съответствие с 
процедури, които предстои да бъдат 
договорени с посочените държави.

Обосновка

Важно е предоставяните годишно средства да бъдат приблизително едни и същи, за
да се осигури ефективно управление на програмата за целия период 2014 - 2020 г.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предоставя финансиране 
за гаранции по заеми на студенти, 
пребиваващи в участваща държава по 
смисъла на член 18, параграф 1), които 
учат за магистърска степен в друга 
участваща държава, което да бъде 
предоставено чрез пълномощник, имащ 
мандат да го изпълни въз основа на 
доверителни споразумения, определящи 
подробните правила и изисквания за 
прилагането на финансовия инструмент, 
както и съответните задължения на 
страните. Финансовият инструмент 
отговаря на изискванията на 
разпоредбите относно финансовите 
инструменти във финансовия регламент 
и в делегирания акт, заменящ правилата 
за прилагане. В съответствие с член 18, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002, приходите и 

3. Комисията предоставя финансиране 
за гаранции по заеми на студенти и 
докторанти, пребиваващи в участваща 
държава по смисъла на член 18, 
параграф 1, които учат за магистърска
или докторска степен в друга 
участваща държава, което да бъде 
предоставено чрез пълномощник, имащ 
мандат да го изпълни въз основа на 
доверителни споразумения, определящи 
подробните правила и изисквания за 
прилагането на финансовия инструмент, 
както и съответните задължения на 
страните. Финансовият инструмент 
отговаря на изискванията на 
разпоредбите относно финансовите 
инструменти във финансовия регламент 
и в делегирания акт, заменящ правилата 
за прилагане. В съответствие с член 18, 
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) 
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възстановените суми, които възникват 
от гаранциите, следва да бъдат 
прехвърлени към финансовия 
инструмент. Посоченият финансов 
инструмент, включително по отношение 
на пазарните потребности и 
усвояването, ще бъде обект на 
мониторинга и оценката, посочени в
член 15, параграф 2.

№ 1605/2002, приходите и 
възстановените суми, които възникват 
от гаранциите, следва да бъдат 
прехвърлени към финансовия 
инструмент. Посоченият финансов 
инструмент, включително по отношение 
на пазарните потребности и 
усвояването, ще бъде обект на 
мониторинга и оценката, посочени в
член 15, параграф 2 на настоящия 
регламент.

Обосновка

С оглед важността на изследванията и развитието на конкурентоспособността, 
както и на промишленото, икономическо и социално развитие на ЕС, докторантите 
следва да могат да кандидатстват за заеми, гарантирани чрез програмата „Еразъм 
за всички“, така че да могат да следват докторантура в участваща държава, 
различна от държавата им на произход.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счита се, че публични органи, както и 
училища, висши учебни заведения и 
организации в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта, които са получили над 50% от 
годишните си приходи през последните 
две години от публични източници, 
имат необходимия финансов, 
професионален и административен 
капацитет, за да изпълняват дейности по 
програмата. От тях не се изисква да 
предоставят допълнителни документи, 
за да докажат това.

4. Счита се, че публични органи, както и 
училища, висши учебни заведения и 
организации в областта на 
образованието, обучението, младежта и 
спорта, които са получили над 50% от 
годишните си приходи през последните 
две години от публични източници, 
имат необходимия финансов, 
професионален и административен 
капацитет, за да изпълняват дейности по 
програмата. От тях не се изисква да 
предоставят допълнителни документи, 
за да докажат това.

От публичните органи и училища, 
институциите за висше образование 
и организациите в областта на 
образованието, обучението, 
младежките и спортни дейности,  
които не изпълняват условията, 
посочени в първи параграф се изисква 
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да представят документация, 
удостоверяваща че те притежават 
необходимия финансов, 
професионален и административен 
капацитет за осъществяване на 
предвидените в програмата дейности.

Обосновка

Има за цел да изясни текста и да увеличи достъпността на програмата за публични 
органи, училища, институти за висше образование, както и образователни, младежки, 
спортни организации и организации, предоставящи обучение. 

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Резултати, базирани на факти, 
почерпени от проектите.

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към редовния 
мониторинг, в срок до края на 2017 г.
Комисията изготвя външен доклад за 
оценка на програмата от гледна точка на 
ефективността при постигането на 
целите, ефикасността й и осигуряването 
на европейска добавена стойност с 
оглед на вземането на решение за 
нейното продължаване, изменение или 
преустановяване. Оценката обхваща 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност 
на програмата, запазването на 
адекватността на всички цели спрямо 
първоначалния замисъл, както и 
степента, в която мерките допринасят за 
изпълнението на приоритетите на Съюза 

2. В допълнение към редовния 
мониторинг, Комисията изготвя и 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета годишен доклад за оценка 
на програмата от гледна точка на 
ефективността при постигането на 
целите, ефикасността й и осигуряването 
на европейска добавена стойност с 
оглед на вземането на решение за 
нейното продължаване, изменение или 
преустановяване. Оценката обхваща 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност 
на програмата, запазването на 
адекватността на всички цели спрямо 
първоначалния замисъл, както и 
степента, в която мерките допринасят за 
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за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В оценката се 
разглеждат възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели, както и 
приносът на мерките към приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В нея се вземат 
под внимание резултатите от оценката 
на въздействието в дългосрочен план на 
предходните програми (програмата за 
учене през целия живот, програмите
„Младежта в действие“, „Еразмус 
Мундус“ и други международни 
програми за висше образование).

изпълнението на приоритетите на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В оценката се 
разглеждат възможността за 
опростяване, вътрешната и външната 
съгласуваност, продължаващата 
значимост на всички цели, както и 
приносът на мерките към приоритетите 
на Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В нея се вземат 
под внимание резултатите от оценката 
на въздействието в дългосрочен план на 
предходните програми (програмата за 
учене през целия живот, програмите
„Младежта в действие“, „Еразмус 
Мундус“ и други международни 
програми за висше образование).

Обосновка

В интерес на ефективния мониторинг на програмата „Еразмус за всички“ в периода 
20122020 г., докладите за оценка следва да бъдат ежегодно съставяни от Комисията 
и представяни на Европейския парламент.

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм за предприемачи“, в 
сътрудничество с европейските 
индустрии и МСП.
– „Еразъм - Учене през целия живот“, 
в съчетание с обучение за възрастни; 

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията и държавите членки 
насърчават неправителствените 
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организации и най-вече младежките 
организации, работещи в областта на 
образованието, обучението и 
масовите спортове, да участват в 
програмата.

Обосновка
Участието на неправителствените организации и по-специално младежките 
организации, работещи в областта на образованието, обучението и масовите 
спортове е важно, като се има предвид, че младежите са основните бенефициенти на 
програмата „Еразмус за всички“. 

Изменение 61
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 хора, изпитващи 
затруднения във връзка с причини от 
образователен, социален, свързан с 
половата принадлежност, физически, 
психологически, географски, 
икономически и културен характер. За 
тази цел Комисията и държавите 
членки отдават приоритетно 
значение на използването на ИКТ и 
новите технологии с цел улесняване 
на достъпа до образование, обучение и 
спорт за лица с такива проблеми.  

Обосновка

Използването на ИКТ и нови технологии следва да бъде част от усилията полагани от 
Комисията и държавите членки за улесняване на участието в образователни, 
спортни дейности и дейности по обучение за лица с проблеми от физически, 
психологически, географски, икономически и културен характер.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 19 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Промишлената политика на ЕС е един от най-големите бенефициенти на 
образование, обучение, изследвания и иновации в ЕС.  Следователно промишлената 
политика на ЕС следва да бъде включена сред политиките на Съюза, за които се 
отнася програмата „Еразъм за всички“.  

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Националната агенция насърчава 
участието на местни и регионални 
органи и заинтересовани лица в 
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определяне на прилагането и 
мониторинга на проектите.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца след получаване 
на оценката ex-ante на съответствието от 
националния орган, както е посочено в 
член 21, параграф 3, Комисията приема, 
приема условно или отхвърля 
определената национална агенция. 
Комисията не установява договорни 
отношения с националната агенция, 
преди да бъде приета ex-ante оценката 
на съответствието. В случай на условно 
приемане, Комисията може да приложи 
пропорционални предпазни мерки към 
договорните си отношения с 
националната агенция. Комисията 
признава официално правните 
отговорности по отношение на 
финансови споразумения, отнасящи се 
до предшестващите програми:

1. В срок от два месеца след получаване 
на оценката ex-ante на съответствието от 
националния орган, както е посочено в 
член 21, параграф 3, Комисията приема, 
приема условно или отхвърля 
определената национална агенция. 
Комисията не установява договорни 
отношения с националната агенция, 
преди да бъде приета ex-ante оценката 
на съответствието. В случай на условно 
приемане, Комисията може да приложи 
пропорционални предпазни мерки към 
договорните си отношения с 
националната агенция. Комисията
сътрудничи със засегнатите държави 
членки, за да гарантира, че 
националната агенция е определена 
възможно най-бързо. Във всеки случай 
националната агенция трябва да бъде 
определена и работната програма 
официално одобрена, в рамките на не 
повече от девет месеца след 
приемането на регламента. 
Комисията признава официално 
правните отговорности по отношение на 
финансови споразумения, отнасящи се 
до предшестващите програми:

Обосновка

Настоящите клаузи бяха включени с цел да гарантират, че държавите членки и 
Комисията работят съвместно и определят националните агенции и официално 
приемат работните им програми преди 1 януари 2014 г. 

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията признава официално 
правните отговорности по отношение на 
финансови споразумения, отнасящи се 
до предшестващите програми: 
програмата за учене през целия живот и 
програмата „Младежта в действие“ 
(2007 — 2013 г.), които към започването 
на изпълнението на програмата все още 
са в сила, въз основа на приемането на 
ex-ante оценката на съответствието за 
националната агенция, определена за 
програмата.

2. Комисията признава официално и 
публикува на своя уебсайт правните 
отговорности по отношение на 
финансови споразумения, отнасящи се 
до предшестващите програми:
програмата за обучение през целия 
живот и програмата „Младежта в 
действие“ (2007—2013 г.), които към 
започването на изпълнението на 
програмата все още са в сила, въз основа 
на приемането на ex-ante оценката на 
съответствието за националната 
агенция, определена за програмата.

Обосновка

За да позволи обмена на добри практики и прозрачност при прилагането на 
програмата „Еразъм за всички“, е необходимо информацията, посочена в настоящия 
параграф да бъде публикувана на уебсайта на Европейската комисия.

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Комисията публикува на своя 
уебсайт и постоянно актуализира 
цялата информация, свързана с 
националните агенции, определени от 
държавите членки, съдържанието на 
споразуменията, сключени от 
Комисията с всяка определена 
национална агенция и годишното 
финансиране, предоставено на 
разположение на националните 
агенции за дейности в рамките на 
програмата под формата на 
безвъзмездна помощ и в подкрепа на 
разходите на националните агенции, 
отговарящи за управлението на 
програмата. 
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Обосновка

В интерес на прозрачността и за да позволи обмена на добри практики Комисията 
следва да публикува на своя уебсайт и следва постоянно да актуализира цялата 
информация, посочена в настоящия параграф.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 28, във 
връзка с изменението на член 13, 
параграф 7, и член 22, параграф 2, 
отнасящи се съответно до критериите 
за ефективност и до разпоредбите за 
действия, управлявани от националните 
агенции.

Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 28, във 
връзка с изменението на член 22, 
параграф 2, отнасящи се съответно до 
разпоредбите за действия, управлявани 
от националните агенции.

Обосновка

Посочените в член 13 критерии за ефективност ще бъдат установени в Приложение І 
на регламента, а не чрез делегирани актове. 

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на програмата 
Комисията цели да  създаде 
благоприятна за потребителите 
рамка с ясни, бързи и лесни процедури 
с прости правила, насоки и 
информация. По време на 
прилагането на програмата 
обществеността трябва да има 
достъп до прозрачна информация на 
национално, регионално и местно 
равнище.
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