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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

В своя общ план за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 
2014—2020 г. Комисията взема решение подкрепата за секторите на културата и 
творчеството да остане основен елемент от следващия финансов пакет и предлага да се 
създаде единна програма „Творческа Европа“ — рамкова програма, която обединява 
настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ и чрез която се 
създава нов финансов механизъм за улесняване на достъпа до финансиране за 
малките и средните предприятия (МСП) и за организациите, работещи в секторите на 
културата и творчеството. Според резолюцията на Европейския парламент от 12 май 
2011 г. (2010/2156) тези сектори са крайъгълни камъни по отношение на „Европа 2020” 
и следващата МФР.

Секторите на културата и творчеството по-специално включват, но без да се 
ограничават в тези рамки, архитектура и проектиране, изкуства и занаяти, 
аудиовизуална и мултимедийна дейност, книги и печатни издания, културно 
наследство и архиви, библиотеки, музика, сценично изкуство, видеоигри и визуални 
изкуства. Секторите имат важен принос за заетостта и растежа в Европа, като 
представляват 4,5% от общия европейски БВП за 2008 г. и осигуряват заетост на 
около 3,8% от работната сила (8,5 милиона работни места). Освен че допринасят 
пряко за БВП, те разпростират влиянието си и върху други сектори на икономиката, 
като туризма и осигуряването на ново съдържание за развитието на ИКТ. В по-широк 
смисъл, творчеството ще играе съществена роля в съвременното образование и ще 
допринесе за постигането на целите на „Европа 2020”. То ще се превърне в движеща 
сила за иновациите и предприемачеството, както и за интелигентния и устойчив растеж 
и ще допринесе за социалното приобщаване.

Бюджет

Предложеният бюджет за рамката „Творческа Европа” за следващата МФР възлиза на 
1,8 милиарда евро, в сравнение с 1,17 милиарда евро в текущата МФР за трите 
програми – „Култура” (400 милиона евро), „Медиа” (755 милиона евро) и „Медиа 
Мундус” (15 милиона евро), които ще бъдат включени в рамките на една функция. 
Очаква се новата програма да обхване три направления със следната разбивка: 15% за 
хоризонталното направление, 30% за направление „Култура“ и 55% за направление 
„МЕДИА“. Докладчикът по становище приветства предложеното увеличение на 
бюджетния пакет на равнището на Съюза за секторите на културата и творчеството.
Същевременно докладчикът по становище подчертава, че планираното процентно 
разпределение на средствата трябва да се включи в законодателния текст, а не само в 
приложената законодателна финансова обосновка. По същия начин законодателният 
текст трябва да обхване подробното описание на създаването и прилагането на новия 
(финансов) механизъм за секторите на културата и творчеството. Освен това 
докладчикът по становище отбелязва, че посоченият в законодателното предложение 
финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и не може да бъде 
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фиксиран, докато не бъде постигнато споразумение относно предложението за 
регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.

Цели

Общите цели на програмата ще бъдат, както следва: (i) опазване и насърчаване на 
европейското културно и езиково многообразие и ii) засилване на 
конкурентоспособността на сектора; по този начин програмата ще допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и на водещите Й инициативи. Конкретните 
цели са следните:

 подкрепа на възможностите за извеждане дейността на европейските сектори на 
културата и творчеството на транснационално равнище, включително чрез 
засилване на връзките и мрежите между операторите;

 насърчаване на транснационалното движение на културните и творческите 
произведения и на операторите, както и достигане до нова публика в Европа и 
извън нея;

 засилване на финансовия капацитет на секторите на културата и творчеството;
 подкрепа за транснационалното сътрудничество в областта на политиката с цел 

да се насърчи разработването на политики, новаторството, трайното привличане 
на публика, както и новите стопански модели.

Докладчикът по становище счита, че международните аспекти на секторите на 
културата и творчеството не са формулирани достатъчно ясно, като поради това в 
предложението на Комисията са пропуснати значителни части от програмата „Медиа 
Мундус”. Докладчикът по становище възнамерява отново да въведе в законодателното 
предложение основните елементи на световното сътрудничество.
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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 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет служи единствено 
като указание за законодателния 
орган и не може да бъде фиксиран, 
преди да се постигне споразумение във 
връзка с предложението за регламент 
за определяне на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г.;

Обосновка

Цифрите в тематичните правни основания не могат да се считат за окончателни, 
докато продължават преговорите по МФР, съгласно принципа „нищо не може да 
бъде решено, преди да се вземе цялостното решение“.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа1“; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
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приоритетите на съществуващите 
си политики, 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 
постигането на договорените цели и 
ангажименти на Съюза, както и за 
прилагането на принципа на 
солидарност на Съюза;
______________
1Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Обосновка

В случай че Съветът намали размера на средствата в МФР, ЕП настоятелно го 
призовава да определи „негативните приоритети”, въпреки доказаната им добавена 
стойност и новите задачи, които Съюзът трябва да изпълнява след влизането в сила 
на Договора от Лисабон.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите-членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите-членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
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необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите-членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за насърчаване на 
културното и езиковото многообразие, 
засилване на конкурентоспособността 
на европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съобщението на Европейската 
комисия относно Европейската 
стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж („Европа 2020“) е 
определена стратегия, която има за цел 
превръщането на Съюза в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с 
високо равнище на заетост, 
производителност и социално 
сближаване. В стратегията Комисията 
отбеляза, че е необходимо Съюзът да 
осигури рамка от по-привлекателни 
условия за развитие на иновациите и 
творчеството, включително чрез 
стимули за растеж на предприятията, 
чиято дейност е основана на знанието, и 
разширен достъп до финансиране за 
секторите на културата и творчеството.

(7) В съобщението на Европейската 
комисия относно Европейската 
стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж („Европа 2020“) е 
определена стратегия, която има за цел 
превръщането на Съюза в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с 
високо равнище на заетост, 
производителност и социално 
сближаване. В стратегията Комисията 
отбеляза, че е необходимо Съюзът да 
осигури рамка от по-привлекателни 
условия за развитие на иновациите и 
творчеството, включително чрез 
стимули за растеж на предприятията, 
чиято дейност е основана на знанието, и 
разширен достъп до финансиране за 
секторите на културата и творчеството. 
Способността на лицата, 
осъществяващи дейност в областта 
на културата, да развиват своята 
дейност в цяла Европа беше силно 
ограничена поради намаляването на 
финансирането от национални 
източници. Ето защо, ако не се 
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увеличат сериозно средствата за 
творческа мобилност и 
взаимодействие в Европа и извън нея, 
не могат да бъдат постигнати 
целите за работните места и 
творческите отрасли.

Обосновка

Финансовата криза доведе до намаляване на средствата за секторите на културата 
и творчеството на национално равнище; следователно европейските средства могат 
частично да компенсират тези загуби.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Преминаването към цифрови 
технологии оказва силно въздействие 
върху начина, по който културните 
произведения се създават, 
разпространяват, стигат до потребителя, 
потребяват се и се реализират 
икономически. Тези промени са 
източник на огромни възможности за 
европейските сектори на културата и 
творчеството. По-ниските разходи за 
разпространение, новите канали за 
разпространение и новите възможности 
за заемане на пазарни ниши са сред 
начините за улесняване на пазарния 
достъп и за разрастване на 
разпространението в световен мащаб. С 
цел оползотворяване на тези 
възможности и приспособяване към 
навлизащите цифрови технологии и 
глобализацията, в секторите на 
културата и творчеството са 
необходими нови умения и по-широк 
достъп до финансиране с оглед 
обновяване на техническото 
оборудване, разработване на нови 
методи за производство и 
разпространение и адаптиране на 

(11) Преминаването към цифрови 
технологии оказва силно въздействие 
върху начина, по който културните 
произведения се създават, 
разпространяват, стигат до потребителя, 
потребяват се и се реализират 
икономически. Тези промени са 
източник на огромни възможности за 
европейските сектори на културата и 
творчеството. По-ниските разходи за 
разпространение, новите канали за 
разпространение и новите възможности 
за заемане на пазарни ниши са сред 
начините за улесняване на пазарния 
достъп и за разрастване на 
разпространението в световен мащаб. С 
цел пълно оползотворяване на тези 
възможности и приспособяване към 
навлизащите цифрови технологии и 
глобализацията, в секторите на 
културата и творчеството са 
необходими нови умения и по-широк 
достъп до финансиране с оглед 
обновяване на техническото 
оборудване, разработване на нови 
методи за производство и 
разпространение и адаптиране на 
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стопанските модели. стопанските модели.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване,
поддържане на
конкурентоспособността или 
развиване на дейността в международен 
план. Докато това предизвикателство 
стои по принцип пред МСП, 
положението е значително утежнено в 
областта на културата и творчеството 
поради нематериалния характер на 
много от активите в тези сектори, 
естеството на дейността им, свързано с 
уникално сътворяване на прототипи, 
липсата на готовност за инвестиране на 
операторите в секторите, както и 
недостатъчна готовност за реално 
влагане на капитал от страна на 
инвестиращите финансови институции.

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности за поддържане на тяхната 
конкурентоспособност и растеж или
за развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 
пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, липсата на готовност за 
инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Съюзът предприема, с 
взаимодействието на държавите 
членки, необходимите мерки, за да се 
гарантира подобаващо 
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сътрудничество в секторите на 
културата и творчеството с трети 
държави (предходната програма 
„Медиа Мундус”), многостранни и 
регионални организации и органи, 
включително, но без това да 
представлява някакво ограничение, с 
европейските финансови 
институции, международните 
финансови институции, агенциите, 
фондовете и програмите на ООН, 
както и с частни фондации и донори 
извън Съюза.

Обосновка

Тъй като в следващата МФР програмата „Медиа Мундус” е включена в общата 
рамка, нейните приоритети – международно сътрудничество и представяне на 
европейски културни продукти отвъд границите на ЕС – следва да се съхранят.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В регламента се определя финансов 
пакет за цялата продължителност на 
програмата, който представлява основна
референтна сума за бюджетния орган 
при годишната бюджетна процедура по 
смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от XX/YY/201Z между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление.

(21) В регламента се определя
индикативен финансов пакет за цялата 
продължителност на програмата, който 
представлява финансова референтна 
сума за бюджетния орган при 
годишната бюджетна процедура по 
смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от XX/YY/201Z между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно сътрудничеството 
по бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление.

Обосновка

Привеждане на съображението в съответствие член 19, параграф 1.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството и е
необходимо да се положат специални 
усилия, за да се гарантира 
опростяването на административните и 
финансовите процедури.

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството. Достъп до 
програмата по-специално следва да се 
предостави на малките и средните 
предприятия, а не да бъде ограничен 
само до големите оператори. 
Програмата следва да подпомага не 
само многогодишни проекти, но и 
краткосрочни и средносрочни 
начинания. Необходимо е да се 
положат специални усилия, за да се 
гарантира опростяването на 
административните и финансовите 
процедури.

Обосновка

Поради естеството на секторите на културата и творчеството малките и средните 
проекти и предприятия следва да не се изключват от приложното поле на проекта, 
тъй като те също така допринасят за съзидателността и многообразието, които са 
от съществено значение за процъфтяването на европейската култура.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Следва да се предвидят разпоредби 
за мерки, уреждащи прехода от 
програмите „Култура 2007“, „МЕДИА 
2007“ и „МЕДИА Мундус“ към 
програмата, предмет на настоящия 
регламент.

(29) Следва да се предвидят разпоредби 
за мерки, уреждащи прехода от 
програмите „Култура 2007“, „МЕДИА 
2007“ и „МЕДИА Мундус“ към 
програмата, предмет на настоящия 
регламент. По време на преходния 
етап обаче, както и при управлението 
на новата съвместна програма, 
индивидуалната насоченост и цели на 
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всяка една от тези програми 
(„Култура”, „Медиа” и „Медиа 
Мундус”) следва да останат на 
същото равнище.

Обосновка

Тъй като в следващата МФР програмата „Медиа Мундус” е включена в общата 
рамка, нейните приоритети – международно сътрудничество и представяне на 
европейски културни продукти отвъд границите на ЕС – следва да се съхранят.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансов механизъм за секторите на 
културата и творчеството

(Не се отнася до текста на български 
език)

Обосновка

В заглавието следва изрично да се посочи „финансовият” характер на новия 
инструмент за подпомагане.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнението на приоритетите се 
осъществява съгласно приложение I.

2. Финансовият механизъм е дългов 
инструмент, предоставящ гаранции, 
технически опит и капацитет за 
извършване на оценка и покриване на 
рисковете, а потенциално и за 
капиталово облекчение, за проекти в 
секторите на културата и 
творчеството, чрез осигуряването на 
възможности за финансовите 
посредници да се възползват от 
„ефекта на лоста”.
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Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Финансовите посредници, 
подбрани за подпомагане, отговарят 
на изискванията за най-добра пазарна 
практика, като се взема под внимание 
трудността с оценяването на риска 
при творчески проекти, и се базират 
на обема на дълговото финансиране, 
предоставено на оператори в сферата 
на културата или творчеството, 
възможностите на оператора, 
извършващ дейност в областта на 
културата или творчеството, да 
получи достъп до финансиране, 
финансиране с цел поемане на риска и 
допълнително финансиране, осигурено 
за финансовия посредник за 
подпомагането на оператори в 
сферата на културата или 
творчеството.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Срокът на индивидуалните 
гаранции е не по-дълъг от 10 години. В 
съответствие с член XX.X от 
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Регламент (ЕС) № ХХ/2012 [относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза] приходите 
и плащанията, генерирани от 
гаранциите, се зачисляват на 
финансовия механизъм. За вече 
създадените при предходната 
многогодишна финансова рамка 
финансови механизми приходите и 
плащанията, реализирани чрез 
операции, започнали през предходния 
период, се зачисляват на финансовия 
механизъм от текущия период.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Изграждането на капацитет по 
линия на финансовия механизъм е по 
същество предоставяне на експертни 
услуги на финансовите посредници за 
подписването на споразумение в 
рамките на финансовия механизъм за 
секторите на културата и 
творчеството, с цел на всеки 
финансов посредник да се 
предоставят допълнителни 
експертни знания и капацитет за 
оценка на рисковете, свързани с 
финансирането на секторите на 
културата и творчеството. В 
допълнение, операторите в 
секторите на културата и 
творчеството се възползват от 
изграждането на капацитета, като 
развиват необходимите им умения за 
съставяне на бизнес планове и 
представяне на точна информация 
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относно своите проекти, което може 
да бъде от полза за ефективната 
оценка от страна на финансовия 
посредник на проектите в областта 
на културата и творчеството.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Средствата от бюджета 
покриват изцяло разходите за 
финансовия механизъм, включително 
изплащането на задължения към 
финансовите посредници, като загуби 
по гаранции, такси за управление към 
Европейския инвестиционен фонд, 
който управлява средствата от 
Съюза, както и всякакви други 
допустими разходи или разноски.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Всеки финансов посредник 
гарантира подходящо ниво на 
публичност и прозрачност по 
отношение на предоставената от 
Съюза подкрепа, включително 
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адекватна информация относно 
предлаганите от програмата 
възможности за финансиране. 
Осигуряват се гаранции за 
адекватното информиране на 
крайните бенефициери относно 
съществуващите възможности за 
финансиране.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2е. Целта, свързана с обема на 
финансовите гаранции в рамките на 
финансовия механизъм за 2020 г., е 
заеми на стойност 1 милиард евро.

Обосновка

Финансовият механизъм следва да се опише задълбочено главно в законодателния 
текст, а не само в приложението или финансовата обосновка. Следва да се определи 
целта за механизма – като количествен показател.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейската аудиовизуална 
индустрия, разпространението на 
европейски творби извън Европа и 
засилване на търсенето от страна на 
обществеността на разнообразно от 
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културна гледна точка аудиовизуално 
съдържание.

Обосновка

В областта на подпомагането на международното разпространение на европейски 
медийни продукти е важно да се подкрепи конкурентоспособността на европейската 
аудиовизуална индустрия и да се насърчи търсенето на това аудиовизуално 
съдържание, за да се противодейства на конкуренцията от Съединените щати и 
нарастващата конкуренция от Азия.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на финансовия пакет за 
изпълнението на тази програма за 
периода, посочен в член 1, параграф 1, 
се определя на 1 801 000 000 EUR.

1. По смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от .../… г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление, основната референтна 
сума за бюджетния орган по време на 
годишната бюджетна процедура, що 
се отнася до размера на финансовия 
пакет за изпълнението на тази програма 
за периода, посочен в член 1, 
параграф 1, се определя на 1 801 000 000 
EUR.

Обосновка

Разбивката на програмата за трите направления следва да се включи в 
законодателното предложение, за да се гарантира достатъчно и подходящо 
финансиране за всички приоритети.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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.

Обосновка

Изменението цели да засили ролята на Европейския парламент, в качеството му на 
бюджетен орган, по време на годишната бюджетна процедура.
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