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КОМИСИЯ 

Брюксел, 11.3.2014 г. 
COM(2014) 142 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2014 
 

от ХХХ година 
 

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно 
сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи 

към 

Предложение за решение на Съвета 

относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките 
на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към 

Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън 
четирите свободи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2014 
 

от ХХХ година 
 

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно 
сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи 

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП, 

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(„Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството на договарящите се страни по 
Споразумението за ЕИП, за да се включи Регламент (ЕС) № 1288/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и 
№ 1298/2008/ЕО1. 

(2) Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно 
изменен, за да се даде възможност това разширено сътрудничество да започне от 
1 януари 2014 г., 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
Член 4 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва: 

1. След параграф 2м се добавя следният параграф: 

„2н. Държавите от ЕАСТ участват в следната програма, считано от 1 януари 
2014 г.:  

– 32013 R 1288: Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на 
„Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 
1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 50).“ 

2. Текстът на параграф 3 се заменя със следното: 

„В съответствие с член 82, параграф 1, буква а) от Споразумението държавите 
от ЕАСТ подпомагат финансово програмите и действията, посочени в 
параграфи 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2й, 2к, 2л, 2м и 2н.“ 

                                                 
1 OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50. 
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Член 2 
Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, 
предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП∗. 

То се прилага от 1 януари 2014 г. 

Член 3 
Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на 
Официален вестник на Европейския съюз. 
Съставено в Брюксел на [...] година. 

 За Съвместния комитет на ЕИП 
 Председател 
  
  
  
 Секретари 
 на Съвместния комитет на ЕИП 
  
 

 

                                                 
∗ [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.] 


