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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че програма „Еразъм +“ е стратегическа инвестиция в младото 
поколение на Европа, социалното сближаване и изграждането на европейско 
чувство за принадлежност; отново потвърждава, че същественото увеличение на 
бюджета за програма „Еразъм +“ е от решаващо значение и се очаква от 
гражданите с нетърпение, както е видно от броя на получените кандидатури, 
който надвишава значително наличното финансиране; поради това призовава за 
адекватно увеличение на финансирането по проектобюджета за 2020 г. за всички 
бюджетни редове на програма „Еразъм +“; отново заявява подкрепата на 
Парламента за утрояване на бюджета за програма „Еразъм +“ в следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР) и намерението му да се застъпи за това 
увеличение;

2. изразява съжаление относно предложените от Съвета съкращения за програма 
„Творческа Европа“, които подкопават нейната роля за подпомагането на 
секторите на културата и творчеството на Съюза и оттам за насърчаването на 
европейското чувство за принадлежност, социалното сближаване, заетостта и 
растежа; настоява, че равнището на финансиране следва да отговаря на амбициите 
на програмата, и припомня, че тя страда от хроничен недостиг на финансиране; 
поради това, в противовес на съкращенията, призовава бюджетните редове във 
връзка с програма „Творческа Европа“ да бъдат възстановени и подсилени, за да 
се увеличат усилията за укрепване на секторите на творчеството и културата; 
отново заявява подкрепата на Парламента за удвояване на бюджета на програма 
„Творческа Европа“ в следващата МФР и намерението му да се застъпи за това 
увеличение; призовава Комисията да продължи да подкрепя многоезичното 
предлагане на европейска качествена културна телевизионна продукция в цяла 
Европа чрез програма „Творческа Европа“; 

3. признава, че междуинституционалното споразумение относно финансирането на 
Европейския корпус за солидарност е било спазено и че е бил заделен подходящ 
бюджет за функционирането на програмата;

4. подчертава значението на програма „Европа за гражданите“ за подобряването на 
разбирането на гражданите за Съюза и изграждането на чувство за гражданство; 
поради това изразява съжаление относно предложените от Съвета бюджетни 
съкращения; изисква възстановяване и подсилване на съответните бюджетни 
редове с цел насърчаване на гражданската ангажираност и демократичното 
участие; подчертава, че следващата програма „Европа за гражданите“ се нуждае 
от подходящо финансиране в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г., макар и 
в рамките на програма „Гражданство, равенство, права и ценности“;

5. призовава Комисията да използва вниманието, породено от Европейската година 
на културното наследство през 2018 г., за да изгради съгласувана дългосрочна 
стратегия за популяризиране и опазване на културното наследство в Европа и да 
разпредели необходимите средства за тази цел през 2020 г. и след това; във връзка 
с това призовава за осигуряването на специално разпределени средства чрез 
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съответните програми на МФР;

6. приветства факта, че свързаните с културата и образованието проекти и 
инфраструктура се подпомагат по редица програми и инструменти на Съюза, а 
именно европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и „Хоризонт 
2020“; отново призовава Комисията да насърчава съгласуваните полезни 
взаимодействия между програмите на Съюза, като например „Хоризонт 2020“, 
Механизма за свързване на Европа, „Еразъм +“, EaSI, „Творческа Европа“ и 
COSME, ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се 
засили подкрепата за проекти в областта на образованието, младежта и спорта, 
както и в секторите на културата и творчеството; настоява, че полезните 
взаимодействия не следва да се тълкуват като одобрение от страна на Парламента 
на каквито и да било преразпределения или бюджетни съкращения;

7. настоятелно призовава за запазване и гарантиране на проектобюджета на 
Комисията за 2020 г. за мултимедийните действия, включително бюджета на 
мрежата „Euranet +“ в рамките на бюджетния ред за мултимедийни действия;

8. изразява тревога във връзка със заключенията от бързия преглед на казуса с 
„Евронюз“ от Европейската сметна палата, в които се посочва, че във Финансовия 
регламент вече не се споменава фактът, че „Евронюз“ е от общ интерес за Съюза; 
поради това настоятелно призовава Комисията да прекрати сътрудничеството си с 
„Евронюз“.


