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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество между Парламента, Съвета на ЕС и Комисията от 13 април 2016 , 

и по-специално членове 20 – 24 от него относно последващата оценка на 

действащото законодателство; 

1. приветства поредицата от мерки за рационализиране по отношение на управлението 

на програми, които се прилагат от 2014 г.; 

2. изразява съжаление относно факта, че недостигът на финансови възможности 

продължава да бъде една от основните пречки за потенциалните кандидати, заедно с 

административните и регулаторните пречки; насърчава Комисията, Изпълнителната 

агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) и националните бюра на 

„Творческа Европа“ да се опитат да преодолеят непропорционално слабото участие 

на микрооператори в сферата на културата сред финансираните организации и 

определени сектори в подпрограмата „Култура“; 

3. очаква с интерес първоначалните резултати от прилагането на механизма за 

финансови гаранции, чието начало беше поставено през 2016 г.; изразява очакване, 

че като улеснява достъпа на МСП и микропредприятия до заеми, този нов пазарен 

инструмент ще спомогне за разширяването на проектите в областта на творчеството 

и културата – сектори, които осигуряват 4,4% от БВП на ЕС и в които е наета 3,8% 

от работната сила в Съюза,  така че те да оползотворят изцяло своя потенциал като 

обещаващ източник на растеж и работни места и като движеща сила на 

конкурентоспособността, културното многообразие и трансграничното 

сътрудничество; изразява обаче дълбоко съжаление във връзка с факта, че 

механизмът ще функционира само в държавите, където вече действа подобен 

инструмент; 

4. отбелязва, че степента на изпълнение, която постоянно беше на равнище от 100% 

или близо до тази стойност за 2014 г. и 2015 г., доказва, че програмата продължава 

да бъде целесъобразна; с оглед на посочените отлични резултати счита, че е налице 

безспорен аргумент за поддържане на стабилно равнище на финансирането или 

дори за неговото увеличаване в бъдещи години, като се има предвид бюджетният 

профил на механизма, при който изплащането на средства е съсредоточено в края 

на програмите; 

5. приветства, с оглед на значителния приток на мигранти и бежанци в ЕС през 

последните години, нарастващото междукултурно измерение на програмата, което, 

надяваме се, от началото на 2017 г. ще доведе до появата на повече проекти, които 

укрепват културното многообразие и диалога между културите и насърчават 

многоезичието; подчертава, че следва да се оказва подкрепа за постигането на 

посочените цели като постоянен елемент на програмата, като се има предвид, че 

културната интеграция вероятно ще продължи да бъде предизвикателство за редица 

държави в ЕС в продължение на дълги години. 
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