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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. отново потвърждава значението на програмите в областта на образованието и 
културата и необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране, за да 
могат тези програми да постигнат своите по-големи амбиции и от тях да могат да 
се възползват повече участници, и по-специално лица с по-малко възможности; 
счита, че програмите в областта на културата, образованието и творчеството 
могат да допринесат за постигането на целта на ЕС за справяне с глобалните 
предизвикателства, като например изменението на климата; 

2. припомня, че програмата „Еразъм +“ е основната програма за насърчаване на 
мобилността с учебна цел сред хората от всички възрасти, като търсенето далеч 
надхвърля наличното финансиране; следователно отново заявява, че бюджетът за 
2021 г. трябва да бъде в съответствие с искането за утрояване на бюджета на 
„Еразъм +“ в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 
2021 – 2027 г.; настоява бюджетът за 2021 г. да бъде значително по-голям от 
бюджета за 2020 г. и да бъде последван от линейно и постепенно нарастване на 
годишните бюджетни кредити, така че достъпът да се разшири още от първата 
година и да се избегнат непропорционални увеличения и трудности при 
усвояването на средствата през последните години на МФР за периода 2021 –
 2027 г.;

3. подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на 
аудиовизуалния, творческия и културния сектор на ЕС; настоява върху 
необходимостта равнищата на финансиране да отговарят на амбицията на 
програмата и бюджетът за 2021 г. да е в съответствие с искането за удвояване на 
финансирането за програмата „Творческа Европа“ в рамките на следващата МФР; 

4. настоява върху факта, че бюджетът за 2021 г. за Европейския корпус за 
солидарност трябва е в съответствие с първоначалния бюджет, посочен в 
предложението на Комисията за МФР, и да позволява финансирането на 
различните направления на програмата, за да се отговори на многобройните 
очаквания на младите хора в цяла Европа;

5. подчертава значението на програмата „Европа за гражданите“ за насърчаване на 
развитието на общи европейски ценности и за ангажиране на гражданите в цяла 
Европа; отново потвърждава ангажимента си за осигуряване на подходящо 
равнище на финансиране за направлението „Ангажираност и участие на 
гражданите“ по новата програма „Граждани, равенство, права и ценности“.


