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BG Единство в многообразието BG 

25.1.2017 A8-0389/31 

Изменение  31 

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 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. подчертава, че броят на периодите 

на обучение, завършени в чужбина по 

схемата на програма Еразъм, нараства 

постоянно от 2008 г. насам въпреки 

икономическата, финансовата и 

социалната криза; насочва вниманието 

към факта, че в същото време броят на 

учебните стажове в чужбина се е 

увеличил експоненциално; заключава, 

че учебните стажове очевидно се 

възприемат от младите хора като 

отлична възможност за повишаване на 

тяхната пригодност за заетост; 

препоръчва на Комисията, на 

националните агенции, на 

организаторите и на институциите да 

обърнат внимание на тази тенденция; 

78. подчертава, че броят на периодите 

на обучение, завършени в чужбина по 

схемата на програма Еразъм, нараства 

постоянно от 2008 г. насам въпреки 

икономическата, финансовата и 

социалната криза; насочва вниманието 

към факта, че в същото време броят на 

учебните стажове в чужбина се е 

увеличил експоненциално; заключава, 

че учебните стажове очевидно се 

възприемат от младите хора като 

отлична възможност за повишаване на 

тяхната пригодност за заетост, но 

изразява загриженост, че 

невъзможността да намерят работа 

у дома ще доведе до това тези млади 

хора да се превърнат, без да го 

желаят, в командировани работници 

в бъдеще; препоръчва на Комисията, на 

националните агенции, на 

организаторите и на институциите да 

обърнат внимание на тази тенденция; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Изменение  32 

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 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. подкрепя увеличаването на 

мобилността в образованието, 

програмите за обучение на работници 

и периодите на стаж в програмите 

„Гаранция за младежта“ и 

„Инициатива за младежка заетост“, 

с цел да се намалят високите 

равнища на младежка безработица и 

географските дисбаланси в 

Европейския съюз; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Изменение  33 

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 88 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. насърчава държавите членки с цел 

стимулиране на мобилността на 

учителите, лекторите и неакадемичния 

персонал, да признават тяхното участие 

в програми за мобилност като важна 

част от тяхното кариерно развитие и, 

ако е възможно, да въведат система 

за възнаграждение, свързана с 

участието в програми за мобилност, 

например под формата на финансови 

ползи или намаляване на обема на 

работа; 

88. насърчава държавите членки с цел 

стимулиране на мобилността на 

учителите, лекторите и неакадемичния 

персонал, да признават тяхното участие 

в програми за мобилност като важна 

част от тяхното кариерно развитие; 

Or. en 



 

AM\1115317BG.docx  PE598.429v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

25.1.2017 A8-0389/34 

Изменение  34 

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 92 

 

Предложение за резолюция Изменение 

92. призовава Комисията да продължи 

да полага усилия за разрешаване на 

свързаното с финансирането 

предизвикателство за европейските 

организации, базирани в Брюксел, с 

цел да окаже допълнителна подкрепа 

за техния принос към развитието на 

европейските политики в областите 

на образованието, обучението, 

младежта и спорта; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Изменение  35 

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 100 

 

Предложение за резолюция Изменение 

100. препоръчва освен това значението 

и видимостта на неформалното 

образование да бъдат увеличени в 

рамките на програма Еразъм+ както по 

отношение на младежката заетост, така 

и на образованието за възрастни, тъй 

като по-специално неформалното 

образование е от значение в областта 

на европейското гражданство и за 

насърчаването на демокрацията и 

изграждането на ценности; въпреки 

това, поради своето име програмата 

често се свързва единствено с 

формалното образование; 

100. препоръчва освен това значението 

и видимостта на неформалното 

образование да бъдат увеличени в 

рамките на програма Еразъм+ както по 

отношение на младежката заетост, така 

и на образованието за възрастни; 

въпреки това, поради своето име 

програмата често се свързва единствено 

с формалното образование; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Изменение  36 

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 104 

 

Предложение за резолюция Изменение 

104. призовава не само настоящото 

равнище на бюджета да бъде 

гарантирано в рамките на новата МФР 

за следващото поколение програми, но 

също така смята, че едно по-

нататъшно увеличение на бюджета, 

което гарантира равнище на годишно 

финансиране за следващото 

поколение програми поне на същото 

ниво като това от предходната 

година на прилагане на текущата 

рамка, е абсолютно съществено 

предварително условие за трайния 

успех на програмата; предлага 

Комисията да обмисли 

възможността за увеличаване на 

предварителното финансиране; 

104. призовава настоящото равнище на 

бюджета да бъде гарантирано в рамките 

на новата МФР за следващото 

поколение програми и да бъде 

съпроводено с оценка на 

ефективността и ефикасността на 

управлението на отделените 

средства; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Изменение  37 

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 108 

 

Предложение за резолюция Изменение 

108. посочва, че в сектора на младежта е 

предвидена специална насоченост към 

групите в неравностойно положение; 

предлага Стратегията за приобщаване и 

многообразие да бъде разширена към 

всички програмни сектори, за да се 

насърчи социалното приобщаване и 

участието в програмата Еразъм+ на 

хора със специални потребности или 

с по-малко възможности; 

108. посочва, че в сектора на младежта е 

предвидена специална насоченост към 

групите в неравностойно положение; 

предлага Стратегията за приобщаване и 

многообразие да не бъде разширявана 

към всички програмни сектори; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Изменение  38 

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 115 

 

Предложение за резолюция Изменение 

115. призовава за по-интензивно 

популяризиране на програмите за 

мобилност за напредналите нива на 

висшето образование, за да се осигури 

мобилност между европейските 

изследователски центрове и да се 

продължи работата по целта за 

постигане на интернационален характер 

на европейските университети; 

115. призовава за развиването на целта 

за постигане на интернационален 

характер на европейските университети; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Изменение  39 

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 118 

 

Предложение за резолюция Изменение 

118. припомня, че в момент на 

необичайна криза по отношение на 

основните ценности на ЕС 

инструментът Еразъм+ може да се 

окаже ключова възможност за 

насърчаване на интеграцията, 

разбирателството и солидарността 

сред младите хора; поради това 

призовава да се насърчава 

интеграцията на младите хора чрез 

познаване на различни култури и 

традиции и тяхното взаимно и 

необходимо зачитане; 

заличава се 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Изменение  40 

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 126 

 

Предложение за резолюция Изменение 

126. призовава Комисията да разгледа 

възможността за намиране на 

подходящо решение във връзка с 

положението на 

неправителствените организации на 

европейско равнище със седалище в 

Брюксел, които кандидатстват за 

финансиране от белгийските 

национални агенции; 

заличава се 

Or. en 

 

 


