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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

В предложението си за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) Комисията 
подчертава необходимостта да се продължи с програмата ,,Европа за гражданите“ от 
периода 2007—2013 г. През първия етап от своето съществуване програмата 
демонстрира необходимостта от увеличаване на разбирането на гражданите за 
историята и корените на ЕС и тяхната осведоменост за проекта на ЕС. Договорът за 
Европейския съюз поставя Съюза значително по-близо до гражданите му и насърчава 
по-активен трансграничен дебат относно въпросите на политиката на ЕС 
(нововъведената гражданска инициатива е само част от този процес). Комисията 
предлага да се изгради капацитет за гражданско участие. Програмата ще се основава на 
анализ на силните и слабите страни на настоящата програма. Тя цели да отговори на 
необходимостта от повече истински дебати по свързани със Съюза въпроси на местно, 
регионално и национално равнище и чрез широк набор от организации да достигне до 
голям брой граждани — тези, които обикновено не биха се стремяли да оказват 
влияние върху дейностите на Съюза или да участват в тях.

Бюджет

Предложението на Комисията за МФР 2014—2020 г. предвижда 229 млн. евро по 
сегашни цени да бъдат разпределени за програма ,,Европа за гражданите“, в сравнение 
с 215 млн. евро по настоящата МФР. Докладчикът счита, че това е минималната 
необходима сума (в съответствие с годишната инфлация) за насърчаване на толкова 
важни цели като европейското гражданско съзнание и паметта за миналото и че в 
идеалния случай бюджетът следва да се увеличи с 5—10 %. Докладчикът счита, че 
разпределянето на средствата по трите направления следва да се включи в текста на 
законодателното предложение. За да се гарантира повече гъвкавост и достъпност на 
програмата за по-малките групи от граждани, следва да се включат подходящи текстове 
и предпазни механизми.

Цели

Програмата цели укрепване на паметта за миналото и подобряване на капацитета за 
гражданско участие на равнището на Съюза. По-специално, програмата има някои 
конкретни цели, които се изпълняват посредством действия на транснационално 
равнище или с ясно изразено европейско измерение:

 Повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, историята, 
идентичността и целите на Съюза чрез насърчаване провеждането на дебати, 
размисъл и изграждане на мрежи;

 Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на 
равнището на Съюза чрез подобряване на тяхното разбиране за процеса на 
създаване на политики на Съюза и осигуряването на условия за социална 
ангажираност и доброволческа дейност на равнището на Съюза.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет е единствено насока 
за законодателния орган и че 
пакетът не може да бъде 
окончателно определен, преди да бъде 
постигнато споразумение във връзка с 
предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Обосновка

Цифрите в тематичните правни основания не могат да се считат за окончателни, 
докато все още са в ход преговорите по МФР, съгласно принципа „нищо не е решено, 
докато всичко не бъде решено“.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1b. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
настоящите си политически 
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приоритети, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
призовава Съвета, в случай че той не 
споделя този подход, да посочи ясно 
кои от неговите политически 
приоритети или проекти биха могли 
да бъдат изцяло изоставени, въпреки 
доказаната си европейска добавена 
стойност; посочва, че дори ако 
средствата в следващата МФР се 
увеличат с най-малко 5 % в сравнение 
с равнището от 2013 г., може да се 
допринесе само в ограничена степен за 
постигане на договорените цели и 
ангажименти на Съюза, както и за 
прилагане на принципа на 
солидарност на ЕС;
__________________________________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Обосновка

Ако Съветът намали сумите по МФР, ЕП го призовава настоятелно да определи 
„отрицателни приоритети“ въпреки тяхната доказана добавена стойност и новите 
задачи, които Съюзът трябва да изпълнява след влизането в сила на Договора от 
Лисабон.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Специално внимание следва да се 
обърне на балансираната интеграция на 
гражданите и организациите на 
гражданското общество от всички 
държави членки в транснационални 
проекти и дейности, като се отчита 
многоезичният характер на ЕС.

(10) Специално внимание следва да се 
обърне на балансираната интеграция на 
гражданите и организациите на 
гражданското общество от всички 
държави членки в транснационални 
проекти и дейности, като се отчита 
многоезичният характер на ЕС. Достъп 
до програмата, по-конкретно, следва 
да бъде даден на малки и средни по 
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мащаб проекти, а да не бъде 
ограничаван само до големи проекти, 
за да се гарантира повече гъвкавост и 
по-добра достъпност до програмата 
за гражданите на Съюза. Особено 
старание следва да се положи, за да се 
гарантират опростени 
административни и финансови 
процедури.

Обосновка

Изменението цели да подобри достъпността и гъвкавостта на програмата за 
европейските граждани и групи от граждани, както и опростяване на 
административния товар.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С настоящия регламент се 
определя, за целия срок на програмата, 
финансов пакет, който по време на 
годишната бюджетна процедура ще 
представлява за бюджетния орган
основната референтна сума по смисъла 
на точка 17 от 
Междуинституционалното 
споразумение от XX/YY/201Y г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно 
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление.

(12) С настоящия регламент се 
определя, за целия срок на програмата,
индикативен финансов пакет, който по 
време на годишната бюджетна 
процедура ще представлява за 
бюджетния орган финансовата
референтна сума по смисъла на точка 17 
от Междуинституционалното 
споразумение от XX/YY/201Y г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно 
бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление.

Обосновка

Привеждане на съображението в съответствие с член 12, параграф 1.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ще се отдава предпочитание на 
безвъзмездни средства за проекти със 
значително въздействие, по-специално 
на онези, които са пряко свързани с 
политиките на ЕС, с цел участие в 
оформянето на политическата програма 
на ЕС. Освен това, следвайки принципа 
за доброто финансово управление, 
изпълнението на програмата следва да 
бъде допълнително опростено чрез 
прибягване до еднократни общи суми, 
финансиране с фиксирани ставки и 
прилагане на ставки за единица 
продукт.

(16) Ще се отдава предпочитание на 
безвъзмездни средства за проекти със 
значително въздействие, без разлика на 
размера на проекта или размера на 
бюджета, по-специално на онези, 
които са пряко свързани с политиките 
на ЕС, с цел участие в оформянето на 
политическата програма на ЕС. Освен 
това, следвайки принципа за доброто 
финансово управление, изпълнението на 
програмата следва да бъде 
допълнително опростено чрез 
прибягване до еднократни общи суми, 
финансиране с фиксирани ставки и 
прилагане на ставки за единица 
продукт.

Обосновка

Размерът на проекта или бенефициера не следва да бъде решаващ фактор при 
предоставянето на безвъзмездни средства, като решаващият фактор следва да бъде 
въздействието върху насърчаването на европейско гражданство.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се състои от следните две 
направления: (a) „Памет за миналото и 
европейско гражданство“ (б) 
„Демократична ангажираност и 
гражданско участие“.Двете направления 
се допълват от хоризонтални действия 
за анализ, разпространение и използване 
на резултатите от проекта (действия по 
„валоризация“).

1. Програмата се състои от следните две 
направления: a) „Памет за миналото и 
европейско гражданство“, б) 
„Демократична ангажираност и 
гражданско участие“.       Двете 
направления се допълват от 
хоризонтални действия за анализ, 
разпространение и използване на 
резултатите от проекта. 
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Обосновка

Терминът „валоризация“ е неразбираем на стандартен английски.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е отворена за всички 
заинтересовани страни, които 
насърчават европейската интеграция, и 
по-специално местните власти и 
организации, европейските 
изследователски организации в областта 
на публичната политика (мозъчни 
тръстове), групи от граждани и други 
организации на гражданското общество
(като например асоциации на 
пострадалите от политическите режими) 
и образователни и 
научноизследователски институции.

Програмата е отворена за всички 
заинтересовани страни, които 
насърчават европейската интеграция,
без разлика на техния размер, но с 
особено внимание към по-младото 
поколение, и по-специално местните 
власти и организации, европейските 
изследователски организации в областта 
на публичната политика (мозъчни 
тръстове), групи от граждани и други 
организации на гражданското общество
(като например асоциации на 
пострадалите от политическите режими) 
и образователни и 
научноизследователски институции.

Обосновка

Програмата не следва да се ограничава само до големи проекти или големи асоциации. 
Специално внимание следва да се обръща на младите хора.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на програмата е 229 милиона евро.

1. По смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията от 
XXX/YYY относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и доброто 
финансово управление финансовата 
референтна сума за изпълнение на 
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програмата е 229 милиона евро.
Годишните бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган.

Обосновка

Подчертава се ролята на бюджетния орган.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Бюджетният орган разрешава 
наличните годишни бюджетни 
кредити, без да се засягат 
разпоредбите на регламента на 
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г. и 
Междуинституционалното 
споразумение от xxx/201z г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление.
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