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25.1.2017 A8-0389/21 

Изменение  21 

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 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. препоръчва сумите за безвъзмездно 

финансиране в сектора на училищното 

сътрудничество да бъдат намалени в 

полза на броя на субсидираните 

проекти, за да се финансира пряко 

обменът на ученици и по този начин да 

се предостави възможност за повече 

лични срещи на хора от различни 

културни и езикови общности; 

подчертава значението на личния 

опит с хора с различен културен 

произход, по-специално по отношение 

на насърчаването на европейската 

идентичност и на основната идея за 

европейска интеграция, и препоръчва 

да се положат всички усилия да се 

направи възможно участието на 

възможно най-голям брой хора, което 

със сигурност следва да се отнася до 

всички цели на програмата; 

приветства в тази връзка вече 

извършените подобрения, но очаква 

като част от стратегическите 

партньорства правилата да бъдат 

направени още по-гъвкави от страна 

на националните агенции и 

Комисията; 

54. препоръчва сумите за безвъзмездно 

финансиране в сектора на училищното 

сътрудничество да бъдат намалени в 

полза на броя на субсидираните 

проекти, за да се финансира пряко 

обменът на ученици; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Изменение  22 

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 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. като се взема под внимание 

значението на многоезичието за 

повишаване на пригодността за 

заетост на младите хора1, счита, че 

следва да бъдат положени повече 

усилия с цел насърчаване и 

подпомагане на многоезичието в 

рамките на програма Еразъм+; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 JRC Science and Policy Report on Languages 

and Employability (Научен и политически 

доклад относно езиците и пригодността за 

заетост), Съвместен изследователски 

център (СИЦ), 2015 г. 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Изменение  23 

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 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. отбелязва, че в контекста на 

новите обществени 

предизвикателства за Европа е 

необходимо да се укрепи европейски 

подход за преодоляване на общите 

европейски предизвикателства чрез 

подпомагане на широкомащабни 

проекти за иновации в сферата на 

образованието, обучението и 

младежта, изпълнявани от 

европейски мрежи на гражданското 

общество; отбелязва, че това може 

да бъде постигнато най-лесно чрез 

разпределяне за централизирани 

действия на част от цялостното 

финансиране по КД 2 

„Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики в областта 

на образованието, обучението и 

младежта“; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1115316BG.docx  PE598.429v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

25.1.2017 A8-0389/24 

Изменение  24 

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 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. приветства въвеждането на 

системата за единични разходи в 

програмата с цел свеждане до минимум 

на административната тежест; 

приветства също така корекциите, 

които Комисията извърши през 2016 г. и 

планира за 2017 г.; отбелязва, че поради 

нормативните изисквания някои 

държави членки не могат да прилагат 

тази система или считат, че равнищата 

на разходи са неадекватни в сравнение с 

действителните разходи; счита, че е 

необходимо допълнително увеличение 

на ставките за единични разходи, за да 

се осигури достатъчна финансова 

подкрепа за участниците в проектите и 

подчертава нуждата да се гарантира, че 

участниците и организациите от 

отдалечени региони и гранични райони 

не са ощетени от системата за единични 

разходи; призовава сериозният личен 

ангажимент, по-специално на големия 

брой доброволци и преподаватели, 

както и на всички останали кандидати, 

да бъде възнаграден подобаващо; 

призовава за (повторно) въвеждане на 

начално финансиране на проекта за 

осъществяване на контакт с 

потенциални партньори или 

подготвителни срещи или, например, на 

достатъчна по размер фиксирана сума за 

58. отбелязва положителния прием 

от заинтересованите страни на 
въвеждането на системата за единични 

разходи в програмата с цел свеждане до 

минимум на административната тежест, 

въпреки че изглеждаше, че тази 

система може да създаде проблеми в 

най-отдалечените региони; отбелязва 

също така корекциите, които Комисията 

извърши през 2016 г. и планира за 2017 

г.; отбелязва, че поради нормативните 

изисквания някои държави членки не 

могат да прилагат тази система или 

считат, че равнищата на разходи са 

неадекватни в сравнение с 

действителните разходи; счита, че е 

необходимо допълнително увеличение 

на ставките за единични разходи, за да 

се осигури достатъчна финансова 

подкрепа за участниците в проектите и 

подчертава нуждата да се гарантира, че 

участниците и организациите от 

отдалечени региони и гранични райони 

не са ощетени от системата за единични 

разходи; призовава сериозният личен 

ангажимент, по-специално на големия 

брой доброволци и преподаватели, 

както и на всички останали кандидати, 

да бъде възнаграден подобаващо; 

призовава за (повторно) въвеждане на 

начално финансиране на проекта за 
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покриване на тези разходи; подчертава, 

че прозрачността в тази област е 

основен компонент от изискванията за 

прозрачност и целите на цялостната 

програма Еразъм+; 

осъществяване на контакт с 

потенциални партньори или 

подготвителни срещи или, например, на 

достатъчна по размер фиксирана сума за 

покриване на тези разходи; подчертава, 

че прозрачността в тази област е 

основен компонент от изискванията за 

прозрачност и целите на цялостната 

програма Еразъм+; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Изменение  25 

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 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. приветства предложението на 

Комисията за създаване на европейски 

корпус за солидарност; насърчава 

Комисията да включи доброволчески 

организации в разработването на 

тази нова инициатива с цел да 

гарантира неговата добавена и 

допълнителна стойност в 

укрепването на доброволчеството в 

Европейския съюз; насърчава 

Комисията и държавите членки да 

направят бюджетно усилие за 

финансиране на тази нова 

инициатива, без да ощетяват от 

финансиране други текущи и 

приоритетни програми, и призовава 

за проучване на възможностите за 

интегрирането ѝ в рамките на 

Европейската доброволческа служба 

(ЕДС) с цел укрепване на 

доброволчеството в ЕС без дублиране 

на инициативи и програми; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Изменение  26 

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 64 

 

Предложение за резолюция Изменение 

64. подчертава, че доброволчеството е 

израз на солидарност, свобода и 

отговорност, който допринася за 

укрепване на активното гражданство и 

личностното развитие на човека; счита, 

че доброволчеството е също така 

основен инструмент за социално 

приобщаване и сближаване, както и за 

обучение, образование и 

междукултурен диалог, като дава и 

важен принос за разпространението 

на европейските ценности; счита, че 

следва да бъде призната ролята на ЕДС 

за подкрепа на развитието на умения и 

компетентности, които могат да улеснят 

достъпа на участниците в ЕДС до пазара 

на труда; призовава Комисията и 

държавите членки да осигурят достойни 

доходи за доброволците и да 

наблюдават дали се спазват изцяло 

договорите, по които те работят; 

призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират, че участниците в 

Европейската доброволческа служба 

няма да бъдат считани или използвани 

за заместители на работна ръка; 

64. подчертава, че доброволчеството е 

израз на солидарност, свобода и 

отговорност, който допринася за 

укрепване на активното гражданство и 

личностното развитие на човека; счита, 

че доброволчеството е също така 

основен инструмент за социално 

приобщаване и сближаване, както и за 

обучение; счита, че следва да бъде 

призната ролята на ЕДС за подкрепа на 

развитието на умения и компетентности, 

които могат да улеснят достъпа на 

участниците в ЕДС до пазара на труда; 

призовава Комисията и държавите 

членки да осигурят достойни доходи за 

доброволците и да наблюдават дали се 

спазват изцяло договорите, по които те 

работят; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

участниците в Европейската 

доброволческа служба няма да бъдат 

считани или използвани за заместители 

на работна ръка; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Изменение  27 

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 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. отбелязва необоснованите 

несъответствия, във връзка с 

безвъзмездните помощи, между 

държавите и между методите за тяхното 

разпределяне; насърчава Комисията да 

проучи последствията от тези разлики в 

опит да сведе до минимум социално-

икономическите неравенства в 

Европейския съюз; насърчава едно 

допълнително увеличение на равнищата 

на безвъзмездните суми, както и 

коригирането им спрямо жизнения 

стандарт в приемащата държава на 

мобилност, с цел насърчаване на 

участието на студенти в неравностойно 

социално-икономическо положение, 

студенти и персонал със специални 

нужди, както и студенти и персонал от 

отдалечени региони; 

72. отбелязва необоснованите 

несъответствия, във връзка с 

безвъзмездните помощи, между 

държавите и между методите за тяхното 

разпределяне; насърчава Комисията да 

проучи последствията от тези разлики в 

опит да сведе до минимум социално-

икономическите неравенства в 

Европейския съюз; насърчава едно 

допълнително увеличение на равнищата 

на безвъзмездните суми, както и 

коригирането им спрямо жизнения 

стандарт в приемащата държава на 

мобилност, с цел насърчаване на 

участието на студенти в неравностойно 

социално-икономическо положение, 

студенти и персонал със специални 

нужди, включително лица с 

увреждания, както и студенти и 

персонал от отдалечени региони; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Изменение  28 

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 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. отбелязва, че по-големият 

положителен ефект на Еразъм+ и по-

голямото търсене в Източна и Южна 

Европа е в контраст с ограничения общ 

бюджет на програмата, което води до 

висок дял на отхвърлените молби; 

предлага Комисията да увеличи 

усилията за насърчаване на 

мобилността от Западна към 

Източна Европа; 

73. отбелязва, че по-големият 

положителен ефект на Еразъм+ и по-

голямото търсене в Източна и Южна 

Европа е в контраст с ограничения общ 

бюджет на програмата, което води до 

висок дял на отхвърлените молби; 

подчертава отрицателните 

последици от политиката на 

бюджетни ограничения и структурни 

реформи, наложени от ЕС на тези 

държави, което ограничава 

възможностите им да инвестират в 

образователни програми и 

инфраструктури; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Изменение  29 

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 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. изразява съжаление, че растящото 

неравенство във и между някои държави 

членки и съществуването на високо 

равнище на младежка безработица в ЕС 

затрудняват достъпа до програмата, тъй 

като създават пречки пред мобилността 

на кандидатите от регионите с по-ниски 

доходи, които са по-сериозно засегнати 

от икономическата криза и 

съкращенията; посочва необходимостта 

програма Еразъм+ и професионалното 

образование и обучение (ПОО) да 

достигнат и до отдалечените и 

граничните региони на Европейския 

съюз; счита предоставянето на достъп и 

равни възможности за жителите на тези 

райони за много положителна промяна и 

начин за намаляване на младежката 

безработица и за подпомагане на 

икономическото възстановяване; 

74. изразява съжаление, че растящото 

неравенство във и между някои държави 

членки и съществуването на високо 

равнище на младежка безработица в ЕС, 

дължащи се преди всичко на 

политиката на бюджетни 

ограничения, затрудняват достъпа до 

програмата, тъй като създават пречки 

пред мобилността на кандидатите от 

регионите с по-ниски доходи, които са 

по-сериозно засегнати от 

икономическата криза и съкращенията; 

посочва необходимостта програма 

Еразъм+ и професионалното 

образование и обучение (ПОО) да 

достигнат и до отдалечените и 

граничните региони на Европейския 

съюз; счита предоставянето на достъп и 

равни възможности за жителите на тези 

райони за много положителна промяна и 

начин за намаляване на младежката 

безработица и за подпомагане на 

икономическото възстановяване; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Изменение  30 

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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. призовава Комисията да признае 

особеното естество на проектите и 

мобилността, в които участват хора със 

специални нужди и хора, произхождащи 

от социално неравностойна среда; 

насърчава по-голямото популяризиране 

на възможностите за хора със специални 

потребности и хора в неравностойно 

положение за участие в програмата, 

включително и за бежанци, и отправя 

искане достъпът за тях до нея да бъде 

улеснен; 

76. призовава Комисията да признае 

особеното естество на проектите и 

мобилността, в които участват хора със 

специални нужди, по-специално лица с 

увреждания, и хора, произхождащи от 

социално неравностойна среда; 

насърчава по-голямото популяризиране 

на възможностите за хора със специални 

потребности и хора в неравностойно 

положение за участие в програмата и 

отправя искане достъпът за тях до нея 

да бъде улеснен; 

Or. en 

 

 


