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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумението
между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за определяне на реда и 
условията за участието на Конфедерация Швейцария в програмата „Младежта в 
действие“ и в Програмата за действие за обучение през целия живот (2007—2013 
г.)
(12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (12818/2010),

– като взе предвид проекторешението на Съвета за подписване и временно прилагане 
на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за 
определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в 
Програмата „Младежта в действие“ и в Програмата за действие за обучение през 
целия живот (2007—2013 г.) (13104/09),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 165, параграф 4, член 166, параграф 4, както и член 218, параграф 6, втора 
алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0277/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по култура и образование 
(A7-0334/2010),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и Конфедерация Швейцария.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст и процедура

Въпреки че е избрала да не се присъединява към Европейското икономическо 
пространство, Швейцария демонстрира постоянен интерес към по-тясното 
сътрудничество с ЕС в областта на образованието, обучението и младежта. 

Първоначално правните основания за програмите на ЕС за образованието, обучението и 
младежта не предвиждаха участие на Швейцария, но това се промени през 2006 г., 
когато Парламентът и Съветът приеха решения за създаване на програмата „Младежта 
в действие“ и програмата за обучение през целия живот за 2007-2013 г.

През февруари 2008 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори за участие 
на Швейцария в тези две програми. Споразумение беше постигнато през август 2009 г. 
и Съветът вече е приел решение, с което се одобрява неговото подписване и 
предварително прилагане от 2011 г.

Съгласно член 218, параграф 6 от ДФЕС Съветът трябва да получи съгласието на 
Европейския парламент, преди споразумението да може да влезе в сила.  Парламентът 
не може да измени споразумението, нито проекторешението на Съвета, с което то влиза 
в сила, но може, ако реши, да отхвърли проекторешението (и съответно - 
споразумението).

2. Основните точки на споразумението за участие на Швейцария в програмите

 Проекти и инициативи, представени от участници от Швейцария, ще се 
подчиняват на същите условия, правила и процедури, на които и проектите, 
представени от държави-членки на ЕС.

 Швейцария ще създаде национална агенция, която да координира прилагането 
на програмите на национално равнище, и ще дава годишен финансов принос към 
всяка програма (през 2011 г. - 1.7 млн. EUR за програмата „Младежта в 
действие“ и 14.2 млн. за програмата за обучение през целия живот). 

 Швейцария ще се съобразява с разпоредбите на ЕС за финансовия контрол и 
одита, включително за контрола от органи на ЕС и от швейцарските органи.  

 Споразумението ще се прилага до приключването на програмите или докато 
една от страните нотифицира другата страна за желанието си да прекрати 
споразумението. 

 Швейцарски представители ще присъстват на заседанията на програмния 
комитет като наблюдатели за точките, които се отнасят до Швейцария.

3. Препоръка на докладчика

Решенията на Парламента и Съвета, приети през 2006 г. за създаване на програмата 
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„Младежта в действие“ и Програмата за обучение през целия живот, вече предвиждаха 
по принцип участието на Швейцария.  Споразумението, по което преговарят Комисията 
и швейцарските органи, е съвсем адекватно: то разширява обхвата на ползите от тези 
програми и върху Швейцария, като същевременно защитава финансовите и други 
интереси на ЕС.  Затова докладчикът препоръчва Парламентът да одобри 
проекторешението на Съвета.

* * *
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