
AD\910859BG.doc PE491.319v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 2009 – 2014

Комисия по култура и образование

2011/0177(APP)

24.9.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад с цел постигане на положителен резултат от 
процедурата по одобряване (2011/0177(APP)) на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 г.
(COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Докладчик по становище: Morten Løkkegaard



PE491.319v03-00 2/11 AD\910859BG.doc

BG

PA_NonLeg_Interim



AD\910859BG.doc 3/11 PE491.319v03-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 (COM(2011)0398, 
COM(2012)0388),

– като взе предвид предложението за междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (COM(2011)0403),

– като взе предвид съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0500),

– като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за 
бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“ (2010/2211(INI))1,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на „Еразъм за всички“ - Програма на Съюза в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2011)0788),

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програмата „Творческа Европа“ (COM(2011)0785),

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на програма 
„Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (COM(2011)0884),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси от 28 март 2012 г. 
относно правното основание на предложението за регламент на Съвета за създаване 
на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г., 

– като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията от 22 октомври 2008 г., озаглавена „Да общуваме на тема Европа в 
партньорство“2,

– като взе предвид стратегическия документ, озаглавен „Да общуваме на тема Европа, 
в името на Европа и чрез Европа”3,  

– като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно Европейска 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
2 ОВ С 13, 20.1.2009 г., стр. 3.
3 ГД „Комуникация“ на Комисията, юни 2012 г.
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програма за култура в глобализиращия се свят (2007/2211(INI))1,

А. като има предвид, че въпросите на образованието, обучението и младежта 
представляват ключови компоненти на стратегията „Европа 2020“ и на нейната 
главна цел за намаляване дела на преждевременно напускащите училище до по-
малко от 10% и увеличаване дела на младите хора с университетска степен или 
диплома до най-малко 40 %;

Б. като има предвид, че учебната мобилност в областта на образованието, обучението 
и младежта допринася за развитието на индивида и за придобиването на умения, 
които са необходими на пазара на труда в ЕС; като има предвид, че тя също така 
допринася за създаването и запазването на работни места и за намаляването на 
бедността и оказва пряко въздействие както върху краткосрочното икономическо 
възстановяване на Европа, така и върху дългосрочния й растеж и производителност;

В. като има предвид, че обменът, улесняван чрез учебната мобилност в областта на 
образованието, обучението и младежта, спомага за развитието на активно 
гражданско участие в сферата на европейската интеграция и сближаване;

Г. като има предвид, че през 2009 г. европейските министри, отговарящи за висшето 
образование, определиха целта през 2020 г. най-малко 20 % от дипломиращите се в 
рамките на европейското пространство за висше образование да са следвали или да 
са преминали период на обучение в чужбина;

Д. като има предвид, че европейските културни и творчески индустрии имат огромен 
принос за разпространението на културното и езиковото многообразие, за 
създаването и запазването на работни места и по-общо – за икономическото и 
социалното благополучие на Европа, което следователно оказва положително 
косвено въздействие върху други сектори на икономиката, като например върху 
туризма и цифровите технологии;

Е. като има предвид, че предприятията в културния и творческия сектор играят важна 
роля в областта на иновациите във връзка с научното, технологичното и 
териториалното развитие и по този начин помагат на Европа да постигне целите си 
за растеж;

Ж. като има предвид, че аудиовизуалният сектор играе съществена икономическа, 
социална и политическа роля, например при създаването на висококвалифицирани и 
ориентирани към бъдещето работни места, както и за защита и непрекъснато 
насърчаване на медийния плурализъм и свобода;

З. като има предвид, че според Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване 
на многообразието от форми на културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г., 
културните дейности, блага и услуги са както от икономическо, така и от културно 
естество, тъй като те създават идентичности, ценности и значения и следователно не 
трябва да се разглеждат единствено като притежаващи търговска стойност;

                                               
1 ОВ С 247 Е, 15.10.2009 г., стр. 32.
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И. като има предвид, че европейската култура е много разнообразна и качествена и че 
тя следва да се интегрира в по-голяма степен в дипломатическите дейности на 
Европа;

Й. като има предвид, че достъпните и качествени образование и култура представляват 
основен инструмент за подпомагане на европейското гражданство и за справяне с 
широко разпространения в Европа политически екстремизъм;

К. като има предвид, че засилването на гражданското участие е от първостепенно 
значение за Европейския съюз и следователно е необходима отделна програма за 
гражданството;

Л. като има предвид, че наличието на комуникационна стратегия на ЕС е важно за 
създаването на по-добри връзки между Съюза и неговите граждани; като има 
предвид, че социалните медии и интернет се използват все повече от европейските 
граждани и представляват възможност за връзка с политиците и лицата, определящи 
политиките, по един интерактивен начин и в условията на сътрудничество;

М. като има предвид, че масовият спорт е от решаващо значение за насърчаване на 
здравословни физически дейности и на социалното приобщаване;

Препоръки

Текущи програми

i) припомня, че текущите програми на ЕС в областта на образованието, младежта, 
медиите и културата са близо до гражданите, характеризират се с висока степен на 
изпълнение, имат очевиден стимулиращ и мултипликационен ефект, включително 
значими икономически резултати, и генерират ясна и доказана европейска добавена 
стойност, като насърчават мобилността, обединяват ресурсите и подобряват 
сътрудничеството между различните сектори и заинтересовани страни;

ii) посочва, че тези програми играят също така важна роля за насочването на 
националните политики съобразно договореното на равнището на Съюза и на 
междуправителствено равнище;

iii) отбелязва, че текущата програма „Учене през целия живот“ допринася значително 
за индивидуалното развитие на европейските граждани чрез организирането на 
схеми за мобилност на равнището на ЕС, като по този начин се максимизира 
взаимодействието; припомня, че програмата също така играе важна роля за 
координирането и модернизирането на националните политики в областта на 
образованието и обучението, както и на съответните институции в държавите 
членки;

iv)  припомня, че в света съществуват все повече успешни онлайн инициативи за 
дистанционно обучение; призовава за включването на инвестиции в онлайн 
инициативи за дистанционно обучение и обучение за придобиване на електронни 
умения;
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v) изтъква, че програмата „Младежта в действие“ укрепва подновената стратегия на 
ЕС за младежта (2010–2018 г.) и допринася за предоставянето на възможности за 
участие на младежите на всички равнища чрез насърчаване на социалното 
приобщаване посредством неформално и самостоятелно учене и чрез действия, 
насочени към доброволческия сектор, както и чрез подкрепа за разработването на 
политики за младежта на равнището на ЕС и на национално равнище;

vi)  напомня, че програмите MEDIA и MEDIA Mundus допринасят за подкрепата и 
укрепването на европейските сектори за филмово и аудиовизуално производство и 
сътрудничеството в тази област между ЕС и трети държави, както и за подобряване 
на конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор; изтъква, че тези 
програми създават значителна европейска добавена стойност, като подкрепят 
разпространението на европейски аудиовизуални творби и увеличават тяхното 
предлагане и гледаемост във и извън ЕС;

vii) изтъква, че програмата MEDIA има за цел да съхрани и подобри културното и 
езиковото многообразие на Европа, както и нейното кинематографично и 
аудиовизуално наследство, като гарантира достъпността му за публиката;

viii) припомня, че програмата „Култура 2007“ има значителни косвени икономически 
резултати и играе уникална роля за подкрепа на сътрудничеството в културната 
сфера и насърчаване на европейското културно и езиково многообразие;

ix)  подчертава, че сътрудничеството в културната и образователната сфера в рамките 
на дипломатическите усилия на ЕС ще доведе също така до значителен 
икономически ефект и други положителни косвени последици;

x) припомня, че текущата програма „Европа за гражданите“ включва над един милион 
граждани годишно в своите проекти и има огромен принос за развитието на 
активното гражданство и доброволческия труд, както и за повишаване на 
обществената осведоменост за европейските ценности, като например 
солидарността, недискриминацията и културното многообразие; отбелязва, че 
предложената нова програма създава добавена стойност, като доближава Съюза до 
неговите граждани и поражда трансграничен дебат;

Предложение на Комисията относно „Еразъм за всички“

xi)  отбелязва, че предложението на Комисията обединява съществуващите програми 
„Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“, като също така включва 
отделна глава за спорта, в съответствие с новите отговорности на Съюза в тази 
област; счита, че предложеният финансов пакет от 17 299 000 000 EUR 
представлява абсолютният минимум, предвид амбициите и обхвата на новата 
програма; подчертава също така, че твърде ограничената сума, предвидена за 
всички участващи сектори, и по-специално за спорта, не може да се съкрати, без да 
се изложи на риск ефикасността на политиките;

xii) отбелязва, че предложението на Комисията не обхваща всички целеви 
бенефициенти и действия, включени в рамките на текущите програми: например 
вече няма да има отделен бюджет ред за мобилност на възрастни; отбелязва също 
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така по отношение на висшето образование, че плановете на Комисията да се 
изключат студентите докторанти по „Еразмус Мундус“ от обхвата на програмата 
„Еразъм за всички“ и да се прехвърли финансирането за подпомагане на тяхната 
мобилност към програмата „Хоризонт 2020“ трябва да се наблюдават много 
внимателно, тъй като тези планове могат да отслабят връзката между научните 
изследвания и висшето образование (необходимост, която непрекъснато се изтъква 
при процеса от Болоня) и да застрашат стратегиите по изграждането, подпомагани 
през последните три години от действащата програма „Еразмус Мундус“, като също 
така може да не вземат предвид образователния аспект на докторантурите по 
„Еразмус Мундус“ и да ги ограничат до приложни изследвания;

xiii) настоятелно препоръчва средствата за всеки образователен сектор, т.е. за 
училищно образование, професионално образование и обучение, висше  
образование и обучение за възрастни и за младежи, описани в изложението на 
мотивите на предложението, да бъдат включени в правната основа, за да станат 
правнообвързващи и да подлежат на вземането на решение от бюджетния орган; 
изразява загриженост по отношение на факта, че предложените минимални размери 
на финансирането възлизат на едва 56% от общия бюджет; изтъква необходимостта 
от по-голяма сума, за да се гарантира надеждно финансиране за различните сектори; 
също така препоръчва извършването на средносрочен преглед на отпуснатите 
средства от страна на Парламента въз основа на доклада за оценка на Комисията;

xiv) изтъква настоящото обезпокоително равнище на безработицата сред младежите и 
отбелязва със загриженост, че политиката за младежта няма достатъчна видимост в 
предложението на Комисията; изтъква необходимостта от създаването на отделна 
глава и отделен бюджетен ред за дейности, насочени към младежите;

xv) отбелязва включването в предложението на програма „Еразъм за всички“ за 
финансиране на мобилността на студентите магистърска степен; подчертава, че това 
не следва да заменя вече съществуващата система за отпускане на безвъзмездни 
средства и подчертава значението на въвеждането на условни прагове за доходите, 
които да осигурят социална устойчивост на програмата, особено по време на криза;

xvi) изтъква необходимостта от включването на силен ангажимент за социално 
приобщаване чрез осигуряване на равен достъп до учебна мобилност посредством 
образование и обучение на всички равнища; в това отношение отбелязва, че е важно 
да се гарантира участието в различните възможности, като това е съобразено с 
отделните индивиди, особено за студентите с по-ниски доходи;

xvii) отбелязва, че европейската гаранция за младите хора, с подходяща подкрепа, би 
могла да доведе до съответни икономически резултати след 2014 г.;

xviii) отбелязва, че спортната програма на ЕС може да ползва опита, натрупан чрез 
подготвителните действия за развитие на европейското измерение в спорта, както е 
предвидено в член 165 от Договора от Лисабон, и по-специално по отношение на 
социалното приобщаване;

Предложение на Комисията относно „Творческа Европа“
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xix) отбелязва намерението на Комисията да обедини съществуващите програми 
MEDIA, MEDIA Mundus и „Култура 2007“; подчертава при все това, че 
обединяването на тези програми би могло да застраши настоящите успехи в 
съответните области; изтъква, че с оглед на прозрачността и видимостта е важно да 
се определят отделни бюджетни средства и отделни бюджетни редове за 
програмите MEDIA и „Култура“, както и за хоризонталните направления;

xx) отбелязва, че Комисията предвижда бюджет от 1 801 000 000 EUR; счита, че това е 
абсолютният минимум, за да се гарантира пълното функциониране на предложената 
нова многогодишна програма; все пак подчертава, че силно ограничените ресурси, 
предвидени за програмите „Култура“ и MEDIA, не могат да бъдат допълнително 
намалени, без да се застраши тяхната ефективност;

xxi) изтъква, че индикативното разпределение на средствата, предвидено за програмите 
MEDIA и „Култура“ и за хоризонталните направления, не е посочено в правната 
основа, а само в обяснителния меморандум към предложението; изтъква, че в 
правната основа трябва да бъде включено ясно разпределение между 
направленията, за да стане тя правнообвързваща и да подлежи на вземането на 
решение от бюджетния орган;

xxii) подчертава, че поради настоящата липса на инвестиции в сектора на културата по 
много програми и бюджетни редове на ЕС или поради изолирания характер на тези 
инвестиции е необходимо да не се пропилява потенциалът за иновации на 
културния сектор, и следователно да не се пропуска възможността за насърчаване 
на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

xxiii) заявява, че действията, предприети от програмата „Творческа Европа“, следва да 
преследват цели и резултати, като се вземат предвид не само икономическите 
фактори, но и социалните и културните условия, в съответствие с двойствения 
характер на този сектор;

xiv) приветства идеята за финансов инструмент за справяне с проблема във връзка с 
трудностите, които срещат операторите в културния и творческия сектор при 
получаването на заеми, и препоръчва гаранциите, предлагани на финансовите 
посредници чрез този инструмент, да се предоставят въз основа на предварително 
договорени, балансирани портфейли и да се осигури равен достъп за всички 
държави членки и всички видове оператори, независимо дали те са със стопанска 
или нестопанска цел, както и прозрачно и контролирано управление;

Предложение на Комисията относно „Европа за гражданите“

xxv) отбелязва, че предложеният финансов пакет за осъществяването на програмата 
възлиза на 229 000 000 EUR, което представлява много малко увеличение в 
сравнение с бюджета на съществуващата програма; изтъква, че това е абсолютният 
минимум, за да се гарантира пълното функциониране на предложената програма;

xxvi) отбелязва със загриженост, че индикативното разпределение на средства за всяко 
направление не е посочено в предложението, нито в неговите приложения; изтъква, 
че всички тези суми следва да бъдат включени в правната основа, за да подлежат на 
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вземането на решение от бюджетния орган;

xxvii) подчертава, че финансовият пакет за новата програма следва да бъде еднакво 
достъпен за всички участващи групи;

xxviii)  настоятелно препоръчва да се дава бюджетен приоритет на лесно достъпни и 
по-малки проекти, които са възможно най-близо до гражданите;

xxix) силно настоява предложението на Комисията относно „Европа за гражданите“ да 
се приеме чрез процедурата за съвместно вземане на решения;

Общи бележки

xxx) подчертава значението на гъвкавостта по отношение на многогодишните разходи 
и отбелязва, че наличието на малки функции, като например функция 3б, пречи на 
преразпределянето на средства между програмите; настоятелно призовава малките 
функции и подфункции да се избягват при следващата МФР;

xxxi) припомня, че за периода 2007—2013 г. инвестициите от страна на Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие следва да възлизат на 
над 72 милиарда евро за образование и обучение и на 60 милиарда евро за научни 
изследвания и иновации; счита, че съществуват възможности за мерки в областта на 
културата, които да се финансират по редица програми на Съюза, като например 
структурните фондове или инструментите за външна дейност; ето защо подчертава 
значението на максималното взаимодействие и мултипликационния ефект между 
различните части на бюджета, и по-специално между структурните политики, от 
една страна, и политиките в областите на образованието, обучението, младежта и 
културата, от друга страна;

xxxii) призовава да се положат усилия, за да се гарантира, че мобилността с учебна цел 
за възрастни (включително работници и възрастни учащи се) се допуска за 
финансиране в рамките на структурните фондове и че това финансиране е с 
облекчен достъп;

xxxiii)  препоръчва в предложението за следващата МФР да се подобри достъпът на 
гражданите и заинтересованите страни до различните възможности; във връзка с 
това счита, че е важно да се опростят административните и финансовите тежести, 
свързани с програмите на ЕС;

xxxiv)  счита, че НПО са важни участници за постигането на целите, определени в 
следващата МФР, и настоятелно препоръчва да се признае тяхната роля като 
основни участници в европейския граждански диалог и да им се предостави 
подходяща административна и финансова подкрепа, особено по време на криза;

xxxv) подчертава значението на Европейския инструмент за съседство за насърчаване 
на мобилността и подкрепа на гражданското общество в страните от ЕПС; в този 
контекст припомня необходимостта да се поддържа равновесие при 
разпределението на средствата между южното измерение на ЕПС и нейното източно 
измерение;
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xxxvi) припомня, че социалните медии и интернет се използват все повече от 
европейските граждани като източник на новини и културно съдържание, както и 
като възможност за връзка с политиците и лицата, определящи политиките, по един 
интерактивен начин и в условията на сътрудничество; призовава институциите на 
ЕС да използват социалните медии и други онлайн инструменти и да си 
взаимодействат по-активно с гражданите, например с помощта на програми като 
„Споделяне на Европа“; призовава институциите на ЕС да предоставят повече 
информация в областта на публичния сектор с цел повторна употреба;

xxxvii) настоятелно препоръчва да се определи отделна правна основа за 
комуникацията, като се увеличат както ангажираността, така и плащанията за 
дейностите, свързани с политиката на комуникация, с оглед установяването на по-
добър диалог с гражданите.



AD\910859BG.doc 11/11 PE491.319v03-00

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 19.9.2012 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

26
2
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra 
Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek 
Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Емил Стоянов, Hannu Takkula, László 
Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Bernd 
Posselt, Mitro Repo, Kay Swinburne


