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Изменение 35
Rachida Dati

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.

Or. fr

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 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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Винчи“, „Коменски“,„Еразъм“, 
„Грундвиг“, изисква да се запазят 
съответните наименования на 
програмите. 

Or. en

Изменение 37
Rachida Dati

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.  

Or. fr

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 38
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) За да бъде подкрепена мобилността, 
справедливостта и високите постижения 
в ученето, Съюзът следва да установи 
европейски механизъм за гарантиране 
на заеми, който да позволи на 
студентите, независимо от социалния 
им произход, да завършат 
магистърската си програма в друга 
държава. Този механизъм следва да се 
предоставя на финансовите институции, 
които са съгласни да предоставят на 
студентите заеми за учене в магистърска 
степен в друга европейска държава при 
благоприятни условия. Посоченият 
механизъм обаче не следва да се 
припокрива с програмата „Мария 
Кюри“ в рамките на Хоризонт 2020.

Or. en

Изменение 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 
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програмата.  Още повече 
подчертаването на тази част 
представлява особен интерес, като се 
има предвид, че професионалното 
образование и обучение играе важна 
роля за подобряване на условията за 
изследвания и иновации. 

Or. en

Изменение 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 

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

и подобряване на образователните 
възможности на децата, произхождащи 
от семейства на мигранти, и на тези в 
неравностойно социално-икономическо 
положение. Следва да се подчертае 
допълнително укрепването на 
езиковите умения, за да се отговори 
на глобализацията на голяма част от 
работните места. 

Or. en

Изменение 41
Kent Johansson, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) От ключово значение е фактът, 
че програмата засилва измерението, 
свързано с ученето  през целия живот 
и признаването на ключови и 
междудисциплинарни способности и 
умения, придобити чрез неформално 
образование, с цел  укрепване на 
допълнителните цели на ученето, 
като активното гражданство, 
социалната интеграция и 
пригодността за заетост.  
Следователно важно е ученето да се 
прецени в широка перспектива, като 
се включи и образованието, 
осигурявано от профсъюзни, 
неправителствени организации, 
институти, гражданския сектор и 
работодателите.  Програмата следва 
да гарантира подкрепа и участие на 
широк спектър  организации, 
предоставящи образование и обучение. 

Or. en
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Изменение 42
Kent Johansson, Hannu Takkula

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. 

Or. en

Изменение 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 
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представлява основа за солиден диалог 
между Съюза и неговите граждани с 
цел превръщането на европейското 
пространство за учене през целия 
живот в реалност. 

Or. en

Изменение 44
Krišjānis Kariņš

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.

Or. lv

Изменение 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog
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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 
№ 2241/2004/ЕО 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).

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

Or. en

Изменение 46
Rachida Dati

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

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 47
Kent Johansson, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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

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

2. „неформално 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.

Or. en

Изменение 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 
младежки организации;

Or. en

Изменение 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7
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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;

Or. en

Изменение 51
Kent Johansson

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;

Or. en

Изменение 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 53
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.  

Or. en

Изменение 54
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.   
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Or. en

Изменение 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) повишаване на броя на лицата над 
35 години, участващи в програмите за 
учене през целия живот;

Or. en

Изменение 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) превръщане на „ученето през 
целия живот“ в реалност за всички.

Or. en

Изменение 57
Rachida Dati

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 
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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. 

Or. fr

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 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. en

Изменение 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, да се даде начален тласък 
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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;

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

Or. en

Изменение 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) Да се насърчи създаването на 
европейско пространство за учене през 
целия живот, със специален акцент 
върху професионалното образование и 
обучение, 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;
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Or. en

Изменение 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en

Изменение 62
Rachida Dati

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 

Or. fr

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. 
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Изменение 63
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 5 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Мобилност с учебна цел на 
физически лица,

а) Мобилност с учебна цел на 
физически лица, включително чрез 
стажове; 

Or. en

Изменение 65
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специфичните за програмата „Жан 
Моне“ дейности са описани в член 10.

заличава се

Or. en

Изменение 66
Vicky Ford

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, 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,
включително доброволческа дейност.
Мобилността за завършване на 
магистърска степен може да се 
подкрепя чрез механизма за гарантиране 
на студентските заеми, както е посочено 
в член 14, параграф 3, но само след 
надлежно разглеждане на 
припокриването с програмата 
„Мария Кюри“ в рамките на 
Хоризонт 2020.  

Or. en

Изменение 67
Rachida Dati
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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) 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 или договори за 
заетост/стаж в чужбина или участие 
в младежки дейности, по-специално 
доброволческа дейност. Мобилността за 
завършване на магистърска степен 
следва да се подкрепя чрез механизма за 
гарантиране на студентските заеми, 
както е посочено в член 14, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

Срочните договори и международните стажантски програми следва да бъдат 
включени в схемите за мобилност на студенти и стажанти. 

Изменение 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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 

а) транснационалната мобилност на 
учащите се в рамките на висшето 
образование, професионалното 
обучение и обучението на възрастни, 
както и на младите хора, ангажирани в 
неформални дейности между 
участващите страни, както е посочено в 
член 18. Посочената мобилност може да 
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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.

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. sv

Изменение 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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, 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 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. en

Изменение 70
Cristina Gutiérrez-Cortines
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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.  

Or. en

Изменение 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 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;

Or. en

Изменение 72
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 73
Rachida Dati

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;

Or. fr

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 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. en

Изменение 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. en

Изменение 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en



PE491.165v01-00 26/35 AM\904629BG.doc

BG

Изменение 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
и младежта, и културата;

Or. en

Изменение 78
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Дейности „Жан Моне“
Дейностите по програмата „Жан 
Моне“ имат за цел:
a) да насърчават в световен мащаб 
преподаването и изследванията в 
областта на европейската 
интеграция сред академичната 
общност, учащите и гражданите, по-
специално чрез създаването на 
катедри „Жан Моне“ и други 
академични дейности, както и чрез 
предоставяне на помощ за други 
дейности за натрупване на знания във 
висшите учебни заведения;
б) подкрепа на дейностите на 
академичните институции или 
асоциации, работещи в областта на 
европейската интеграция и подкрепа 
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за знака за високи постижения „Жан 
Моне“.
в) подкрепа на следните европейски 
академични институции, 
преследващи цел от европейски 
интерес;
(i) Европейския университетски 
институт във Флоренция;
(ii) Колежа на Европа 
(университетските градчета в Брюж 
и Натолин);
г) насърчаване на дебатите за 
провежданите политики и на 
размяната на мнения за политически 
приоритети на Съюза между 
академичния свят и определящите 
политиките лица.

Or. en

Изменение 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiб) Академията по европейско право, 
Трир;

Or. en

Изменение 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 84
Hermann Winkler

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

Or. de

Изменение 85
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва)  подкрепа на спортни дейности и 
обучение, свързани с активния живот 
на възрастните хора и остаряването 
в добро здраве. 

Or. en

Изменение 86
Hermann Winkler

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

Or. de

Изменение 87
Kent Johansson, Hannu Takkula

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.

Or. en

Изменение 88
Hermann Winkler

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.

Or. de
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Изменение 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 7% от общия дял се 
предоставя на неформално обучение.

Or. en

Изменение 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се гарантира, че за периода 
2007—2013 г. равнището на 
финансиране, отпуснато на 
основните категории заинтересовани 
лица и бенефициенти, няма да спадне 
под равнището, гарантирано от 
програмата за учене през целия 
живот, програмите „Младежта в 
действие“ и „Еразмус Мундус“,  
разпределянето на средства за 
основните образователни сектори се 
съобразява със следните проценти: 
висше образование 25 %, 
професионално обучение и обучение за 
възрастни 22 % (като делът на 
обучението за възрастни и 7 %) , 
училищно образование 7 % и младеж 7 
%. 

Or. sv

Изменение 91
Kent Johansson, Hannu Takkula
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „Еразъм - Учене през целия живот“, 
в сътрудничество с европейските 
индустрии и МСП. 

Or. en

Изменение 93
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията и държавите членки 
гарантират равенство между 
участниците в програмата. 

Or. en

Изменение 94
Kent Johansson, Hannu Takkula
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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.

Or. en

Изменение 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 96
Kent Johansson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към посочения в  член 
30, параграф1 комитет, програмата 
определя консултативен съвет, с цел 
да изработи рамка за минимално 
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общо прилагане, приложима спрямо 
различните цели и области.  Съветът 
включва по един представител от 
всяка държава членки и от 10 до 15 
представители на организации на 
заинтересовани  лица на равнище на 
Съюза, като гражданското общество, 
младежки организации или 
доставчици на неформално обучение. 
Съветът се председателства от 
Комисията и участниците се 
определят от държавите членки.

Or. en

Изменение 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта е при прилагането на 
програмата да се 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 равнище. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет.
Комитетът е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет.
Комитетът е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 182/2011. Съставът 
на комитета отразява равновесието 
между половете.
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