СТАНОВИЩЕ
ОТ ГРАЖДАНСКИ И МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КАМПАНИЯ “ERASMUSX10”
Подкрепилите настоящото становище граждански и младежки организации
изразяваме своята обнадежденост както и незадоволство относно настоящите
стратегически преговори около

бъдещето на Европа, младите хора и в частност

визията за развитие на най-успешната програма в ЕС – Еразъм+.
В официалната страница на кампанията (www.erasmusx10.eu ) е посочено, че “По
време на тържествата по случай тридесетата годишнина на Еразъм+ в Европейския
парламент в Страсбург, председателят на Европейската комисия Юнкер подкани
институциите да бъдат девет пъти по-амбициозни. Изказването на Юнкер следва
политическата воля за логично увеличаване на бюджета на Програма Еразъм+,
споделяно от някои лидери на държави-членки на ЕС, като Белгия, Франция, Италия.
Нещо повече, по време на срещата в Рим на шестдесетата годишнина на Договора,
лидерите на ЕС подчертаха значимостта на най-голямото постижение на съюза, а
именно променяйки живота на 9 милиона души с помощта на Програмата Еразъм+.
Тази ясна подкрепа и признание за ползите от програмата за гражданите и за Европа
като цяло, оправдава нуждата от по-голяма финансова подкрепа, което би превърнало
Програмата в по-достъпна и по-качествена.” В същото време България, като
председателстваща Съвета на ЕС, постави младите хора и бъдещето на Европа като
свой основен приоритет. Едни от основните резултати към настоящия момент са:
1) По време

на Европейската младежка конференция в София бяха

формулирани 11те Европейски младежки цели, изработени от всички
заинтересовани страни и партньори, които цели ще залегнат в следващата
Европейска младежка стратегия.
2) Европейската комисия публикува визията си за идната Европейска младежка
стратегия, която се изпълнява и постига предимно чрез ключовите дейности
и направления на програмата Еразъм+.

3) Европейската комисия излезе с предложение за следващия програмен период
на ЕС бюджетът на Еразъм+ да бъде увеличен 2 пъти.
В сайта на кампанията се допълва още “Дори и предложеното увеличение да
изглежда амбициозно на пръв поглед ние, представителите на гражданските и
младежките организации, напомняме, че сегашният бюджет, предназначен за
Образование, Младежки дейности и Спорт в ЕС, остава много малък процент от общия
бюджет на ЕС (1,4%). До края на настоящия програмен период 2014-2020 г. се очаква
общият брой на европейските граждани, възползвали се от програмата, да достигне
едва 4 милиона души, или това са 0,8% от населението на ЕС. Увеличението на
бюджета 10 пъти би демонстрирало важен напредък към изграждането на една
солидарна и кохезионна Европа както и европейска идентичност, а оттук – пълноценно
откликване на очакванията на европейските граждани за осезаеми ползи, породени от
политиките и финансирането на ЕС.”
Ние, представителите на гражданските и младежките организации, отчитаме, че
тридесетата

годишнина

на

Програмата,

както

и

ревизията

на

следващата

Многогодишна финансова рамка, като идеалния момент за обсъждане бъдещето на
„водещата програма“ на Европейския съюз, с оглед на което изразяваме следното:
- Необходимо е да се разработи предложение за приемлива програма "Еразъм +", която
представлява засилена образователна и доброволческа програма, предназначена да
обхване обучението на всички нива, във всички контексти - формални, неформални
или информални.
- Необходимо е да бъдат включени представители на бенефициентите, включително
представители на гражданските и младежките организации, в управлението на
наследяващата програма "Еразъм +" на всички нива. Управлението следва да бъде
такова, че да приближи програмата до младите хора и да укрепи тяхната
принадлежност и по-нататъшно участие в него.
- Следващата програма "Еразъм +" трябва да бъде по-достъпна и приобщаваща за
всички млади хора. Информацията и комуникацията относно програмата следва да се
извършват по начин, който е благоприятен, разбираем и лесно достъпен за младите
хора, за да се достигне по-ефективно до тях. Нужно е да има разнообразие от

комуникационни канали и източници на информация и те да бъдат съобразени с
местоживеенето, действителността и ежедневието на младите хора.
- Следващата програма "Еразъм +" следва да остане основна водеща инициатива на
Европейския съюз, подкрепяща мобилността на младите хора за обучение, тренинги и
доброволческа дейност в друга страна. За да се осъществи тази цел, е нужно по-лесно,
по-голямо и явно признание на придобитите по време на мобилност знания и умения,
както и по-добра кохезия между секторите на формалното и неформалното
образование.
- Следващата програма "Еразъм +" следва да насърчава доброволческата дейност и
нейното въздействие върху местните общности и младите хора, като подчертава своето
измерение в неформалното и информалното обучение.
- “Еразъм+” е доказан инструмент за популяризиране на европейските ценности и
междукултурния диалог, затова следващата програма "Еразъм +" следва да бъде
развита в глобална перспектива и да допринесе за стратегията на ЕС за насърчаване на
Целите на устойчивото развитие.
- Следващата програма "Еразъм +" следва да продължи да подкрепя възможностите за
учене в рамките на висшето образование, професионалното образование и обучение,
училищното образование, младежката работа, неформалното образование и спорта. Тя
следва да продължи да предлага качествени възможности на младите хора, като им
помага да развиват умения и компетенции, ценни за 21-ви век.
- Следващата програма "Еразъм +" следва да има за цел изграждането на по-силен
граждански и младежки сектор в Европа чрез предоставяне на по-устойчива структурна
подкрепа на гражданските и младежките организации.
В заключение, ние смятаме, че българското правителство може да бъде гордо с
това, че заявява младите хора като приоритет не само на национално, но и на
европейско ниво. Програмата “Еразъм+” е доказано най-успешната програма на ЕС.
Важно е не само да продължи да съществува, но и да се постигне по-добро качество,
по-голям обхват и прозрачност. За да бъдат достигнати амбизиозните крайни цели
обаче, са нужни явни действия и силна подкрепа, включително финансова. Ето защо,

ние смятаме, че е важно България да даде пример, както не малко други
държави-членки направиха, и да подкрепи увеличението на бюджета на програмата
Еразъм+ не 2, а 10 пъти.

Настоящето становище е изготвено от Управителният съвет на Национален
младежки форум по повод международната застъпническа кампания „erasmux+x10”
www.erasmusx10.eu

и търси подкрепа от представителите на гражданските и

младежките организации, така че да може в по-широк състав да бъде представено и
обсъдено със съответните заинтересовани страни. Подкрепа към становището може да
бъде изпратена на secretariat@nbmf.bg

