
AD\1165241BG.docx PE627.000v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по култура и образование

2018/0166R(APP)

10.10.2018

СТАНОВИЩЕ

на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад относно МФР за годините 2021–2027 г. —
позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP))

Докладчик по становище: Петра Камереверт



PE627.000v02-00 2/8 AD\1165241BG.docx

BG

PA_Consent_Interim



AD\1165241BG.docx 3/8 PE627.000v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в доклада си следните предложения:

1. изразява съжаление, че въпреки че Комисията счита, че инвестирането в хората е 
основен приоритет на политиката на ЕС1, по-малко от 11% от бюджета на ЕС за 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021–2027 г. са предназначени 
за подфункция „Инвестирането в хората“; призовава приоритетите да бъдат 
подкрепени с ангажименти за финансиране; 

2. подчертава трайната популярност и добавена стойност за гражданите на ЕС на 
програма „Еразъм +“, която е сред най-успешните програми, изпълнявани в рамките 
на бюджета на ЕС; припомня, че за програмния период 2014–2020 г. програма 
„Еразъм +“ постоянно не е в състояние да финансира висококачествени проекти 
поради недостиг на финансови средства; подкрепя, като дългосрочна амбиция, 
целта за постигане на десетократно увеличение на нейния бюджет;

3. потвърждава позицията на Парламента, както е посочено в резолюцията на 
Парламента от 30 май 2018 г. относно МФР и собствените ресурси2, че ще базира 
изчисленията си на данните от МФР въз основа на постоянни цени, като се вземе 
предвид оттеглянето на Обединеното кралство; във връзка с това настоява 
следващата програма „Еразъм“ да разполага с бюджет от поне 41,1 млрд. евро в 
следващата МФР (реално трикратно увеличение спрямо МФР за периода 2014–
2020 г.) и припомня, че дори това равнище на увеличение е доста под стремежите, 
изразени от председателя на Комисията, някои държави членки и гражданското 
общество; изразява голямо разочарование от увеличението, предвидено в 
предложението за МФР, и неговото представяне, което го прави да изглежда по-
голямо, отколкото в относително изражение, и възпрепятства прозрачните 
сравнения;

4. изтъква стойността на програмите в областта на културата и гражданството и 
призовава към увеличаване на разходите за двата вида програми през следващата 
МФР, особено като се има предвид непрекъснатият недостиг на финансиране в 
настоящата МФР и значението на подпомагането на образованието в областта на 
гражданството; настоява за удвояване на наличното финансиране по програма 
„Творческа Европа“ (2806 млрд. евро в постоянни цени за периода 2021–2027 г.) в 
допълнение към общите разходи по различни програми в областта на културата от 
поне 1% през следващия програмен период; счита, че културните и творческите 
индустрии трябва да бъдат хоризонтален приоритет в програмите на ЕС;  изисква да 
бъде разпределен бюджет по направление „Европа за гражданите“ на фонд 
„Правосъдие, права и ценности“ в размер на най-малко 1 евро на гражданин; 

5. припомня, че свободата на словото и медийният плурализъм са основни ценности 
на Съюза, и отново изтъква значението на усилията за повишаване на медийната 
грамотност, цифровата грамотност, киберхигиената и безопасното поведение в 
интернет; счита, че насърчаването на хората да се ангажират критично и 

                                               
1Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, юни 2017 г.
2Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
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добросъвестно с работата на ЕС изисква медийна грамотност и образование в 
областта на гражданството, които също така допринасят за насърчаване на 
придобиването на преносими умения; приветства факта, че в новото предложение за 
програма „Творческа Европа“ се предвижда подкрепа за медийния плурализъм и 
свободата на медиите, както и медийната грамотност по хоризонталното 
направление, което следва да даде възможност за разширяване на вече успешни 
пилотни проекти и подготвителни действия; освен това отбелязва отличната работа, 
извършена от центровете за по-безопасен интернет, които понастоящем се 
подкрепят по линия на направлението за трансевропейски телекомуникационни 
мрежи в рамките на Механизма за свързване на Европа, за да се насърчи безопасно 
онлайн поведение на децата; настоява схемата да бъде продължена в рамките на 
следващата МФР и да бъде предвидено поне относително равностойно равнище на 
финансиране с оглед на текущото в размер на около 12 милиона евро годишно;

6. подкрепя увеличеното налично финансиране за цифрови умения в рамките на 
следващото поколение програми от МФР, по-специално ЕСФ + (основни цифрови 
умения) и Цифрова Европа (усъвършенствани цифрови умения); настоява, че е 
необходимо да се разработи координиран политически подход към цифровите 
умения и да се увеличи максимално ефективността на финансирането за развитие на 
цифрови умения в различните програми;

7. счита, че ключова цел на следващата МФР следва да бъде възстановяването на 
доверието на хората в европейския проект; подчертава, че критичното и 
добросъвестно ангажиране на хората с работата на ЕС изисква ясно, динамично, 
висококачествено и независимо медийно отразяване на европейските въпроси; 
обръща внимание на ролята на бюджетния ред за „мултимедийни действия“ в 
подкрепата на ясната комуникация относно ЕС и осигуряването на подходяща 
комбинация от медийни канали, включително радио, телевизия и онлайн канали; в 
тази връзка припомня своето искане Комисията да направи цялостно 
преразглеждане, което да бъде предоставено на Парламента, на всички дейности по 
бюджетния ред за „мултимедийни действия“ в рамките на настоящата МФР, за да се 
гарантира, че те са постигнали основните си цели и че следващата МФР ще 
постигне точния баланс на финансиране на  различните действия; отново заявява 
освен това, че съкращенията в бюджетния ред в МФР за периода 2014–2020 г. са 
попречили сериозно на ефективността на подкрепата за различните канали, което 
означава по-специално, че не е сключено споразумение за дългосрочно 
финансиране, за да се подпомогне отличното функциониране на общоевропейската 
радио мрежа „Euranet Plus“; настоява бюджетният ред за „мултимедийни действия“ 
да бъде засилен в МФР за периода 2021–2027 г.; 

8. изтъква значението на корпоративните комуникационни дейности на Комисията за 
подпомагане на ангажирането на хората с европейски въпроси и за насърчаване на 
информирания ангажимент на гражданите към европейския проект; изтъква, че тези 
дейности изискват по-съгласувана комуникационна стратегия с точно предлагане, 
включително  подобрени усилия за осигуряване на истинско многоезичие;

9. счита, че доверието на гражданите в проекта на ЕС трябва да се възвърне, а 
знанията за процеса на европейска интеграция и информацията за европейската 
култура и ценности трябва да бъдат разпространени сред възможно най-широка 
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аудитория; във връзка с това призовава за специално действие – евентуално под 
формата на награда за проекти, които ангажират обществеността с процеса на 
европейска интеграция и провокират колективен размисъл на местно равнище 
относно бъдещето на Европа – което трябва да бъде предвидено в следващата МФР;

10. скептичен е по отношение на това, дали минимално увеличение на Европейския 
социален фонд е достатъчно за постигане на социалните и свързаните с пазара на 
труда цели, към които се стреми, по-специално по отношение на борбата с 
младежката безработица и интеграцията на мигрантите;

11. настоява за достатъчна гъвкавост в целия бюджет на ЕС и в рамките на програмите 
на МФР с цел адаптиране към новите приоритети на политиката и към промените на 
външната среда; в тази връзка призовава, МФР и всички програми да съдържат 
обвързваща и сериозна клауза за средносрочен преглед и преработка, за да се даде 
възможност за пренасочване на разходите и приоритетите на политиката според 
необходимостта; припомня, че определянето на приоритетите на политиките е от 
изключителната компетентност на законодателя и че така необходимата гъвкавост 
следователно трябва да върви ръка за ръка с парламентарния контрол, което 
означава, че актовете за изпълнение може да бъдат използвани само за изпълнение и 
никога за политически решения;

12. приветства усилията на Комисията да структурира и представя новата МФР по по-
прозрачен и четим начин: приветства включването на програми в областта на 
образованието, културата и гражданството в една и съща функция;

13. настоява, че полезните взаимодействия между програмите трябва винаги да се 
разбират като средство за постигане на повишаване на ефикасността и за 
опростяване, а не са просто „карт бланш“ за Комисията, която да преразпределя 
средства от една програма към друга или да прави бюджетни съкращения; 
приветства общото политическо послание на Комисията по отношение на полезните 
взаимодействия, но счита, че разпоредбите, в настоящия си вид в рамките на 
програмите от МФР, правят невъзможно за законодателя да разбере как трябва да
бъдат постигнати тези полезни взаимодействия, а за бенефициерите на програми да 
разберат какво може да означават за тях тези полезни взаимодействия; настоява за 
по-специфични и прозрачни механизми, ясно определени в правното основание, за 
постигане на полезни взаимодействия; 

14. подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да осигурява доказуема европейска добавена 
стойност, за да гарантира ефективно и подходящо използване на финансирането от 
ЕС; призовава за по-нататъшно развитие на принципа, въведен с последната МФР, 
проектите да са допустими за финансиране от ЕС само ако тяхната европейска 
добавена стойност е надлежно обоснована в заявлението за проекта; счита, че 
акцентът върху европейската добавена стойност изисква правилен набор от 
конкретни по отношение на действията и измерими количествени и качествени 
показатели; подчертава, по отношение на инициативите в областта на 
образованието и културата, че нематериалните ползи, като например социалните 
въздействия, постигнати чрез подобни инициативи, са също толкова важни, колкото 
материалните постижения; настоява за това, програмите, които финансират проекти 
в областта на  образованието и културата, като ЕСФ + и структурните фондове, да 



PE627.000v02-00 6/8 AD\1165241BG.docx

BG

изискват подходящи показатели за измерване на ефективността, да бъдат включени 
в междинния преглед и в крайна сметка да послужат като основа за следващото 
поколение програми;

15. припомня, че изпълнението на програмата първоначално е било бавно в настоящата 
МФР, увеличавайки вероятността задълженията за плащания да преминат в 
следващата МФР и да се наложи да бъдат уреждани в рамките на новите тавани на 
плащанията; изтъква необходимостта от това, да се избегне повторение на кризата с 
плащанията, която настъпи в края на МФР за периода 2007–2013 г., тъй като 
бенефициерите на програми в областта на образованието и културата често са 
физически лица и малки организации, които трудно могат да си позволят забавяне 
на плащанията; посочва, че забавянето на плащанията сериозно подкопава ползите 
от програмата и в крайна сметка подкопава доверието в европейския проект; 

16. поема ангажимент да даде съгласието си за одобряването на Регламента за МФР от 
Съвета само като пакетно споразумение, включващо надеждно предложение за 
реформа на системата за собствени ресурси.
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