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25.1.2017 A8-0389/2 

Изменение  2 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид Декларацията 

относно популяризирането чрез 

образование на гражданските и 

общите ценности – свобода, 

толерантност и недискриминация 

(Декларация от Париж), приета на 

неофициалната среща на 

министрите на образованието на 

Европейския съюз от 17 март 2015 г. в 

Париж, 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Изменение  3 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид своята резолюция 

от 12 април 2016 г. относно 

обучението за Европейския съюз в 

училище2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2  Приети текстове, P8_TA(2016)0106. 

 

 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Изменение  4 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че Комисията 

показа гъвкавост и предприе 

иновативни стъпки за справяне с 

новите предизвикателства, като 

например представяне на 

предложение за бежанците, както и 

за насърчаване на гражданските 

ценности в рамките на стимулите, 

които предлага програма Еразъм+ за 

постигане на по-активен 

междукултурен диалог с широко 

участие; 

Б. като има предвид, въпреки 

многобройно наблюдения относно 

ограниченията на бюджета, 

Комисията е разпределила средства и 

е установила нови цели в ущърб на 

нарастващото търсене от 

гражданите на държавите членки, 

които все по-често нямат 

възможност да участват в 

програмата поради ограничени 

ресурси; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Изменение  5 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изтъква, че Еразъм+ е водеща 

програма за мобилност, образование и 

обучение, на която е разпределено 

бюджетно увеличение от 40 % в 

сравнение с 2007 – 2013 г., предвид 

положителните резултати и 

голямото търсене; 

1. изтъква, че Еразъм+ е водеща 

програма за мобилност, образование и 

обучение; припомня, че с бюджет от 

14,7 милиарда евро, Еразъм+ е 

получила значително цялостно 

увеличаване на нейния бюджет за 

периода 2014-2020 г., т.е. увеличение 

от 40% в сравнение с предходния 

програмен период; отбелязва, че 

бюджетният профил в МФР показва 

малко увеличение за първата половина 

на програмния период; изтъква, че 

новата структура на програмата 

изглежда в услуга на основни текущи 

проекти, в частност тези в рамките 

на ключово действие 2, които наред с 

това употребяват по-голям дял от 

бюджета; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Изменение  6 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че мнозинството от 

националните агенции очаква целите на 

програма Еразъм+ в областта на 

образованието, обучението и младежта 

да бъдат постигнати; 

2. отбелязва, че мнозинството от 

националните агенции очаква целите на 

програма Еразъм+ в областта на 

образованието, обучението и младежта 

да бъдат постигнати, въпреки че 75% 

от тях се натъкват на 

административни сложности при 

изпълнението на програмата, 

съобразно проучване, осъществено от 

Тематичен отдел Б на Парламента 

относно децентрализираното 

изпълнение на Еразъм+;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Изменение  7 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. счита, че програма Еразъм+ играе 

жизненоважна роля за укрепване на 

европейската идентичност и 

интеграция, солидарността, 

приобщаващия и устойчив растеж, 

качествената заетост, 

конкурентоспособността, 

социалното сближаване и 

младежката трудова мобилност с 

това, че дава положителен принос 

към подобряването на европейските 

системи за образование и обучение, 

ученето през целия живот, 

активното европейско гражданство и 

по-добрите перспективи за заетост, 

като предоставя на европейците 

възможност да придобият 

трансверсални и преносими 

комбинации от лични и 

професионални умения и 

компетенции чрез образование, 

обучения, професионален опит в 

чужбина и доброволческа дейност и 

предлага на отделния човек 

възможността да живее по-

независимо, да се адаптира по-лесно и 

да постигне личностно развитие; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Изменение  8 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. признава, че според сведения от 

заинтересованите страни на всички 

равнища, първите две и половина 

години от изпълнението на програмата 

са били трудни и изпълнени с 

предизвикателства, междувременно са 

направени подобрения, но въпреки това 

въведеното опростяване чрез 

универсален подход за всички в много 

случаи е оказало неблагоприятно 

въздействие; счита, че наличието на по-

малко бюрократични пречки би довело 

до по-мащабна и по-достъпна програма; 

във връзка с това призовава за полагане 

на допълнителни усилия за намаляване 

на бюрокрацията в рамките на цикъла 

на проекта и разходите да се определят 

по подходящ начин и в съответствие с 

бюджета или вида на проекта; 

същевременно насърчава Комисията да 

засили диалога със социалните 

партньори, местните органи и 

гражданското общество, за да се 

гарантира възможно най-широк достъп 

до програмата; изразява съжаление, че 

поради високата степен на 

административна тежест финансирането 

по програма Еразъм+ може да е 

недостъпно за по-малките организации; 

счита, че бюрокрацията и изискванията 

за докладване следва да бъдат 

8. признава, че според сведения от 

заинтересованите страни на всички 

равнища, първите две и половина 

години от изпълнението на програмата 

са били трудни и изпълнени с 

предизвикателства, особено за 

националните агенции, половината 

от които считат новата програма за 

по-сложна за изпълнение, 

междувременно са направени някои 

подобрения, но въпреки това 

въведеното опростяване чрез 

универсален подход за всички в много 

случаи е оказало неблагоприятно 

въздействие; счита, че наличието на по-

малко бюрократични пречки би довело 

до по-мащабна и по-достъпна програма; 

във връзка с това призовава за полагане 

на допълнителни усилия за намаляване 

на бюрокрацията в рамките на цикъла 

на проекта и разходите да се определят 

по подходящ начин и в съответствие с 

бюджета или вида на проекта; 

същевременно насърчава Комисията да 

засили диалога със социалните 

партньори, местните органи и 

гражданското общество, за да се 

гарантира възможно най-широк достъп 

до програмата; изразява съжаление, че 

поради високата степен на 

административна тежест финансирането 
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опростени; по програма Еразъм+ може да е 

недостъпно за по-малките организации; 

счита, че бюрокрацията и изискванията 

за докладване следва да бъдат 

опростени; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Изменение  9 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава значението на ясните 

учебни резултати и на конкретните 

длъжностни характеристики за 

придобития трудов опит в чужбина по 

програма Еразъм+ за студентите, 

стажантите и обучаващите се работници 

в сферата на професионалното 

образование и обучение; подчертава, че 

подготовката на кандидатите преди 

придобиването на международния им 

опит е неразделна част от дейността и 

трябва да включва професионално 

ориентиране и езикови курсове, както и 

обучения по социална и културна 

интеграция, включително 

междукултурно общуване, които да 

подкрепят участието на хората в 

обществото и да подобряват условията 

им на работа и живот; като се има 

предвид значението на многоезичието за 

повишаване на пригодността за заетост 

на младите хора, счита, че следва да 

бъдат положени повече усилия с цел 

насърчаване и подпомагане на 

многоезичието в рамките на програма 

Еразъм+; приветства факта, че ще 

бъдат повишени чуждоезиковите 

умения на участниците в проекти по 

програма Еразъм+, включително по 

съседни езици, което може да повиши 

мобилността и пригодността за 

12. подчертава значението на ясните 

учебни резултати и на конкретните 

длъжностни характеристики за 

придобития трудов опит в чужбина по 

програма Еразъм+ за студентите, 

стажантите и обучаващите се работници 

в сферата на професионалното 

образование и обучение; подчертава, че 

подготовката на кандидатите преди 

придобиването на международния им 

опит е неразделна част от дейността и 

трябва да включва професионално 

ориентиране и езикови курсове, както и 

обучения по социална и културна 

интеграция, включително 

междукултурно общуване, които да 

подкрепят участието на хората в 

обществото и да подобряват условията 

им на работа и живот; като се има 

предвид значението на многоезичието за 

повишаване на пригодността за заетост 

на младите хора, счита, че следва да 

бъдат положени повече усилия с цел 

насърчаване и подпомагане на 

многоезичието в рамките на програма 

Еразъм+; счита, че езиковите курсове за 

новите участници в програми за 

мобилност биха могли да се предлагат в 

сътрудничество с образователните 

институции и приемащите предприятия 

и да бъдат адаптирани спрямо тяхната 
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заетост на трансграничния пазар на 

труда; счита, че езиковите курсове за 

новите участници в програми за 

мобилност биха могли да се предлагат в 

сътрудничество с образователните 

институции и приемащите предприятия 

и да бъдат адаптирани спрямо тяхната 

област на образование или стаж; 

област на образование или стаж; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Изменение  10 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. приветства увеличаването на 

наличните средства за програма 

Еразъм+ за 2017 г. с почти 300 милиона 

евро в сравнение с 2016 г.; подчертава 

също необходимостта от 

използването на тези средства 

отчасти за подобряване на слабите 

страни на програмата и в по-голяма 

степен за повишаване на броя на 

успешните качествени проекти; 

14. отбелязва увеличаването на 

наличните средства за програма 

Еразъм+ за 2017 г. с почти 300 милиона 

евро в сравнение с 2016 г., но изтъква, 

че увеличение  на средствата само по 

себе си няма да бъде достатъчно, за 

да стане програмата ефикасна, особено 

по отношение на по-голямата 

равнопоставеност между малки, 

средни и големи проекти; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Изменение  11 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че увеличението от 12,7% в 

общия бюджет през 2017 г. в 

сравнение с 2016 г. и по-

нататъшното годишно увеличение 

през оставащите години от 

програмата ще доведе до по-висок 

процент на успеваемост и по-голяма 

удовлетвореност на кандидатите; 

очаква прилагането на намерението 

на Комисията да отпусне 

допълнителни 200 милиона евро за 

оставащия програмен период, въпреки 

че е необходимо дори по-голямо 

увеличение на бюджета, да обхване 

търсенето в недостатъчно 

финансираните сектори, което е по-

голямо от наличните средства; 

отбелязва, че 48% от националните 

агенции (НА) докладват, че 

действията по програмата са с 

недостатъчен бюджет; 

заличава се 

Or. en 

 

 


