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КРАТКА ОБОСНОВКА

Значение на секторите на културата и творчеството (СКТ) 
Секторите на културата и творчеството (СКТ) имат важен принос за заетостта и 
икономическия растеж, като представляват 4,5 % от общия европейски БВП за 2008 г. и 
осигуряват заетост на около 3,8 % от работната сила. Секторите на културата и 
творчеството също така допринасят за развитието на други сектори на икономиката, 
като туризма и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Чрез 
насърчаване на иновациите и предприемачеството като част от интелигентния, 
устойчив растеж, секторите на културата и творчеството допринасят за социалното 
приобщаване. 

Проблеми и общи предизвикателства

СКТ са изправени пред общи предизвикателства и трудности, а именно разпокъсан 
пазар, глобализация и навлизане на цифрови технологии, недостиг на данни и липса на 
инвестиции от страна на частния сектор. По-конкретно, МСП от секторите на културата 
и творчеството срещат затруднения по отношение на достъпа до финансиране. Тези 
затруднения се дължат основно на следните причини:

 нематериалната същност на много от техните активи, като например авторското 
право;

 факта, че за разлика от други индустриални проекти, културните произведения 
по принцип не са предмет на масово производство и често са уникални 
прототипи, докато за осигуряване на печалба се изискват дългосрочни 
инвестиции; 

 предприемачите в сектора на културата и творчеството често не притежават 
необходимите умения по маркетинг, за да извършат промоция на проектите си 
пред финансови институции;

 финансовите институции не познават достатъчно тези сектори и не са 
подготвени да инвестират в развиване на знанията, необходими за оценка на 
свързаните с тях рискове; 

 често липсват надеждни данни, което ограничава възможностите на МСП в този 
сектор да си осигурят кредитиране. 

Описание на програма „Творческа Европа“

Програма „Творческа Европа“ обединява и продължава програмите „Култура“, 
„МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“. Общият бюджет за действията (2014—2020 г.) възлиза 
на 1,801 милиарда евро, което представлява увеличение с 37 % спрямо настоящото 
равнище на разходи. Програмата „Творческа Европа“ се състои от три направления: 
хоризонтално направление, което е насочено към всички СКТ (15 % от бюджета на 
програмата); направление „Култура“, което е насочено към СКТ (30 % от бюджета на 
програмата); както и направление „МЕДИА“, което е насочено към аудиовизуалния 
сектор (55 % от бюджета на програмата). 
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Хоризонталното направление предоставя на СКТ механизъм за улесняване на достъпа 
до финансиране за МСП и организации в секторите на културата и творчеството и 
подобрява способността на финансовите институции за оценка на културни и 
творчески проекти.  Програмата ще допълва други инструменти на ЕС в рамките на 
структурните фондове и Програмата за конкурентоспособност и иновации. 

И приоритетите, и мерките за подкрепа по програмите „Култура“ и „МЕДИА“ целят да 
укрепят капацитета на СКТ за: насърчаване на използването на цифрови технологии за 
гарантиране на адаптация към промените на пазара; адаптиране към цифровите 
технологии; нови бизнес модели и модели на разпространение; подкрепа за 
транснационален маркетинг и разпространение посредством онлайн платформи. 

За изпълнението на програмата Комисията ще приема годишни работни програми 
посредством актове за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране. 
Мнозинството от безвъзмездните средства, отпускани чрез „Творческа Европа“, ще 
бъдат управлявани от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура 
посредством годишни покани за представяне на предложения. Предоставяната 
финансова помощ не може да надхвърля 50 % от окончателните разходи на 
подкрепяните операции (освен ако не е посочено друго в годишната програма). 
Комисията ще управлява пряко някои аспекти на програмата, като например: 
присъждането на награди, сътрудничеството с международни институции, средства за 
международни аудиовизуални копродукции и финансиране на програмите „Европейска 
столица на културата“ и „Знак за европейско наследство“. 

Комисията ще извършва редовен мониторинг на програма „Творческа Европа“ въз 
основа на показателите за изпълнение, посочени в член 14, които включват: процент от 
заетостта, осигурена чрез секторите, както и дял на тези сектори от БВП; степен на 
международно присъствие на операторите в сферата на културата и брой на 
транснационалните партньорства; брой на продадените билети за европейски филми в 
Европа и по целия свят; процент на европейските аудио-визуални произведения в 
кината, телевизията и цифровите платформи; обем на отпуснатите в рамките на 
финансовия механизъм заеми.

Позиция на докладчика

В предложените изменения докладчикът на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика препоръчва да се въведат нови специфични цели за програмата, които 
укрепват направленията, свързани с адаптирането на СКТ към глобализацията и към 
навлизащите цифрови технологии.   Измененията са насочени по-конкретно към 
достъпността онлайн на културни материали, подобряване на начина, по който те се 
управляват и съхраняват в цифров вид и насърчаване на партньорства между културни 
институции и частния сектор, за да се създадат нови начини за финансиране на 
цифровизирането на материали в областта на културата и да се насърчи тяхното 
новаторско използване. Докладчикът предлага също да се направи подобреният достъп 
до продукти на СКТ за хора с увреждания една от специфичните цели на програмата. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Предвид обстоятелството, че 
лицата с увреждания все още имат 
ограничен достъп до културни и 
творчески продукти, специфичните 
цели на програмата „Творческа 
Европа“ следва да включват целта за 
улесняване на достъпа до културни и 
творчески продукти за лицата с 
увреждания.

Or. ro

Обосновка
За да се подпомогне защитата и насърчаването на европейското езиково и културно 
разнообразие и да се консолидира конкурентоспособността на секторите на 
културата и творчеството, е необходимо да се включи сред специфичните цели на 
конкретната програма целта за подкрепа на устойчивия и приобщаващ растеж чрез 
улесняване на достъпа до културни и творчески продукти за лицата с увреждания. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) При провеждането на мониторинга, 
оценката и обществените консултации 
се очертава изводът, че програмите 
„Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА 
Мундус“ играят ключова роля за 
опазването и насърчаването на 
културното и езиковото многообразие 
на Европа и са в съответствие с 

(9) При провеждането на мониторинга, 
оценката и обществените консултации 
се очертава изводът, че програмите 
„Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА 
Мундус“ играят ключова роля за 
опазването и насърчаването на 
културното и езиковото многообразие 
на Европа и са в съответствие с 
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потребностите на секторите на 
културата и творчеството, но също така 
се подчертава необходимостта новите 
програми да бъдат ориентирани към 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“. От оценките и 
консултациите, а също и от различни 
независими проучвания, по-специално 
изследването на аспекта на 
предприемачеството в културата и 
творчеството, разглеждани като 
индустрии, става ясно, че тези сектори 
са изправени пред общи 
предизвикателства, а именно силно 
разпокъсания пазар, навлизането на 
цифровите технологии и 
глобализацията, затруднения достъп до 
финансиране и недостига на сравними 
данни, като всичко това изисква да се 
предприемат действия на равнището на 
Съюза.

потребностите на секторите на 
културата и творчеството, но също така 
се подчертава необходимостта новите 
програми да бъдат ориентирани към 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“. От оценките и 
консултациите, а също и от различни 
независими проучвания, по-специално 
изследването на аспекта на 
предприемачеството в културата и 
творчеството, разглеждани като 
индустрии, става ясно, че тези сектори 
са изправени пред общи 
предизвикателства, а именно силно 
разпокъсания пазар, навлизането на 
цифровите технологии и 
глобализацията, затруднения достъп до 
финансиране и недостига на сравними 
данни, като всичко това изисква да се 
предприемат действия на равнището на 
Съюза. Навлизането на цифровите 
технологии обаче, за разлика от други 
предизвикателства, следва да се 
разглежда и като катализатор, и 
като възможност.

Or. ro

Обосновка
Технологията и наличието на широколентова инфраструктура в градските и селските 
райони открива нови възможности за творците да произвеждат и разпространяват 
своите произведения сред по-широка публика на по-ниска цена, независимо от 
физическите и географските ограничения. Ако ИКТ бъдат използвани в пълна степен 
от доставчиците на културно съдържание и ако традиционните модели на 
производство и разпространение бъдат преразгледани, на творците ще може да се 
предложи потенциално по-голяма аудитория и пазари, а на гражданите — по-
разнообразно предлагане в областта на културата.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Секторите на творчеството и 
културата се сблъскват с преход към 
цифрови технологии, който променя 
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традиционните модели, 
трансформира веригите за създаване 
на стойност и изисква нови бизнес 
модели. Навлизането на цифрови 
технологии и по-широкият достъп до 
културни ресурси предлага огромни 
икономически възможности и е 
предварително условие за по-
нататъшното развитие на 
културния и творческия капацитет 
на Европа и за икономическото ѝ
присъствие в тази сфера.

Or. ro

Обосновка
Освен това цифровизираният материал може да се използва повторно — както за 
търговски, така и за нетърговски цели — например за развиване на учебно и 
образователно съдържание, документални жанрове, туристически приложения, игри, 
анимационни проекти и инструменти за дизайн, стига това да се извършва при пълно 
зачитане на авторското право и сродните му права.

Изменение 4

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 

(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 и за европейското 
общество като цяло. 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, 
като същевременно допринасят за 



PE483.700v01-00 8/19 PA\893691BG.doc

BG

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 
стопанските модели.

укрепване на социалното сближаване. 
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 
стопанските модели.

Or. ro

Обосновка
Местните и регионалните стратегии за развитие успешно включват секторите на 
културата и творчеството в много области: насърчаване на културното наследство 
за стопански цели; развиване на културна инфраструктура и услуги в подкрепа на 
устойчивия туризъм; групиране на местни предприятия и партньорства между СКТ и 
промишлеността, изследванията, образованието и други сектори; създаване на 
лаборатории за иновации; както и устойчиво градско развитие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Цифровият материал следва да 
се управлява и поддържа ефикасно, за 
да се предотврати това, запазената в 
цифров формат информация да стане 
невъзможна за четене поради 
остаряването на хардуера и 
софтуера, на който тя се съхранява, 
когато с възрастта се влоши 
състоянието на устройствата за 
съхранение на информация и/или те 
вече не могат да се справят с големия 
обем ново и постоянно променящо се 
съдържание.

Or. ro
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Обосновка
Въпреки постигнатия в целия ЕС напредък относно съхраняването на цифрови 
материали, в няколко държави членки липсват ясни и всеобхватни политики по 
отношение на съхраняването на цифрово съдържание. Липсата на такива политики 
представлява риск за оцеляването на цифровизираните материали, а може да доведе 
също и до загуба на материали, изготвени от самото начало в цифров формат 
(цифрови материали „по рождение“).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Системата за финансиране на 
филмите се основава на 
съществуващите практики в областта на 
разпространението. Все повече нараства 
необходимостта обаче от насърчаване 
на привлекателни законни онлайн 
оферти и от стимул за иновациите. 
Поради това за създаването на нови 
стопански модели е от съществена 
важност да се поощряват гъвкавите 
нови форми на разпространение.

(12) Системата за финансиране на 
филмите се основава на 
съществуващите практики в областта на 
разпространението. Все повече нараства 
необходимостта обаче от насърчаване 
на привлекателни законни онлайн 
оферти и от стимул за иновациите, 
особено във връзка с мобилния 
интернет. Поради това за създаването 
на нови стопански модели е от 
съществена важност да се поощряват 
гъвкавите нови форми на 
разпространение.

Or. ro

Обосновка
Тъй като достъпът до интернет все повече се осъществява от мобилни устройства 
(телефони, компютри и т.н.), следва да се споменат мобилните интернет 
технологии, които имат да изпълняват важна роля за гарантиране наличието на нови 
и гъвкави средства за разпространение. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Системата за финансиране на 
филмите се основава на 
съществуващите практики в областта на 

(12) Системата за финансиране на 
филмите се основава на 
съществуващите практики в областта на 
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разпространението. Все повече нараства 
необходимостта обаче от насърчаване 
на привлекателни законни онлайн 
оферти и от стимул за иновациите. 
Поради това за създаването на нови 
стопански модели е от съществена 
важност да се поощряват гъвкавите 
нови форми на разпространение.

разпространението. Все повече нараства 
необходимостта обаче от насърчаване 
на привлекателни законни онлайн 
оферти и от стимул за иновациите. 
Поради това за създаването на нови 
стопански модели е от съществена 
важност да се поощряват гъвкавите 
нови форми на разпространение. 
Предоставянето на тези законни и 
привлекателни онлайн оферти следва 
да се основава на всеобхватна 
стратегия за целия ЕС, включваща 
всички заинтересовани страни. Тези 
нови законни онлайн оферти следва да 
целят да насърчават създаването на 
творчески произведения и да 
защитават интересите на техните 
създатели, но и да гарантират 
възможно най-широк публичен 
достъп на обществеността до 
продукти от секторите на 
културата и творчеството.  

Or. ro

Обосновка
Законните и привлекателни онлайн оферти следва да насърчават създаването на 
творчески произведения и да защитават интересите на техните създатели, но и да 
гарантират възможно най-широк публичен достъп на обществеността до продукти 
от СКТ. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Европа следва да предприеме 
незабавни действия, за да 
оползотвори предимствата на 
навлизането на цифрови технологии и 
запазването на цифровите 
материали. Ако държавите членки не 
увеличат инвестициите си в тази 
сфера, съществува риск културните и 
икономическите предимства на 
навлизането на цифрови технологии 
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да се реализират на други 
континенти, а не в Европа. 

Or. ro

Обосновка
Цифровизацията е важно средство за гарантиране на по-голям достъп до културни 
материали и повече употреба на такива материали. Цената на цифровизацията на 
цялото културно наследство на Европа е висока и не може да бъде покрита само с 
публични средства. Спонсорството от частния сектор за цифровизацията или 
партньорства между публичния и частния сектор могат да включат частни субекти 
в усилията за цифровизация и следва да се насърчават допълнително. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Достъпността онлайн на 
материали в областта на културата 
ще даде възможност на гражданите в 
цяла Европа да ги използват за 
развлекателни цели, проучвания или 
работа.  Тя ще придаде ясен профил в 
интернет на многообразното и 
многоезиково наследство на Европа, а 
цифровизацията на тези активи ще 
помогне на културните институции в 
Европа да продължат да изпълняват 
своята мисия за предоставяне на 
достъп до нашето наследство и 
неговото съхранение в цифрова среда.

Or. ro

Обосновка
Достъпността онлайн на материали в областта на културата ще даде възможност 
на гражданите в целия ЕС да ги използват за развлекателни цели, проучвания или 
работа.  Същевременно достъпността онлайн на материали в областта на 
културата ще означава, че многообразното и многоезиково наследство на Европа ще 
получи ясен профил на присъствие в интернет.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наградата „Европейска столица на 
културата“ и Знакът за европейско 
наследство допринасят за засилване на 
чувството за принадлежност към едно 
общо културно пространство и 
способстват за утвърждаване на 
значимостта на културното наследство. 
Необходимо е да се осигури 
финансиране за тези две действия на 
Съюза.

(16) Наградата „Европейска столица на 
културата“ и Знакът за европейско 
наследство допринасят за засилване на 
чувството за принадлежност към едно 
общо културно пространство и 
способстват за утвърждаване на 
значимостта на културното наследство. 
Тези две действия на Съюза ще се 
финансират чрез програмата 
„Творческа Европа“.

Or. ro

Обосновка
Изясняват се текстът и източникът на финансиране за тези две програми, които 
вече са водещи инициативи на ЕС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, 
които ще допълнят националните и 
международните програми и другите 
програми на Съюза;

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, 
които ще допълнят регионалните,
националните и международните 
програми и другите програми на Съюза;

Or. ro

Обосновка
СКТ се развиват на местно и регионално равнище, където изграждането на мрежи и 
групирането в клъстери са ефективни. Местните и регионалните стратегии за 
развитие успешно включват секторите на културата и творчеството в много 
области.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) укрепването на социалното 
сближаване чрез подобряване достъпа 
до продукти от сектора на 
културата и творчеството за всички 
европейски граждани и особено за 
лицата с увреждания.

Or. ro

Обосновка

Подобряването на достъпа до продукти от СКТ за всички европейски граждани, 
особено за лицата с увреждания, ще допринесе значително за социалното сближаване 
в рамките на ЕС.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на партньорствата 
между културните институции и 
частния сектор с цел създаване на 
нови модели на финансиране на 
цифровизацията на материали в 
областта на културата и за 
стимулиране на новаторски 
приложения на подобни материали, 
като в същото време гарантират, че 
публично-частните партньорства за 
цифровизация са справедливи и 
балансирани.

Or. ro

Обосновка
За да се насърчава защитата и утвърждаването на европейското езиково и културно 
многообразие и за да се консолидира конкурентоспособността на секторите на 
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културата и творчеството, специфичните цели трябва да включват целта за 
насърчаване на партньорствата между културните институции и частния сектор за 
създаване на нови модели на финансиране на цифровизацията на материали в 
областта на културата и за стимулиране на новаторски приложения на подобни 
материали.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подобряване на условията за 
цифровизиране и достъпност онлайн 
на материали, защитени от авторско 
право, чрез:

Or. ro

Обосновка
За да се насърчава защитата и утвърждаването на европейското езиково и културно 
многообразие и за да се консолидира конкурентоспособността на секторите на 
културата и творчеството, специфичните цели трябва да включват целта за 
подобряване на условията за цифровизиране и достъпност онлайн на материали, 
защитени от авторско право

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) подобряване на условията за 
управление и съхраняване на 
материали в цифров формат, за да се 
гарантира тяхното дългосрочно 
запазване;

Or. ro

Обосновка
За да се насърчава защитата и утвърждаването на европейското езиково и културно 
многообразие и за да се консолидира конкурентоспособността на секторите на 
културата и творчеството, специфичните цели трябва да включват целта за 
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подобряване на условията за управление и съхраняване на материали в цифров 
формат, така че да се гарантира тяхното дългосрочно запазване.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – точка 1 г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) подкрепа на устойчивия и 
приобщаващ растеж чрез улесняване 
на достъпа до културни и творчески 
продукти за лицата с увреждания;

Or. ro

Обосновка
За да се подпомогне защитата и насърчаването на европейското езиково и културно 
разнообразие и за да се консолидира конкурентоспособността на секторите на 
културата и творчеството, е необходимо да се включи сред специфичните цели на 
конкретната програма целта за подкрепа на устойчивия и приобщаващ растеж чрез 
улесняване на достъпа до културни и творчески продукти за лицата с увреждания. 

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 
операторите към цифровите технологии, 
включително изпробване на нови 
подходи, свързани с трайното 
привличане на публика и със 
стопанските модели;

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 
операторите към цифровите технологии, 
включително изпробване на нови 
подходи, свързани с трайното 
привличане на публика и със 
стопанските модели; мобилните 
интернет технологии следва да са 
неразделна част от този процес, като 
се има предвид тяхната нарастваща 
употреба;

Or. ro

Обосновка
Като се има предвид нарастващата употреба на мобилните интернет технологии, 
те следва да бъдат неразделна част от процеса на консолидиране на капацитета в 
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секторите на културата и творчеството и следва да се подкрепят действия, чрез 
които операторите придобиват знания и умения. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на придобиването на 
умения и развитието на мрежи, и по-
специално насърчаване на използването 
на цифровите технологии с цел 
адаптиране към развитието на пазара;

a) улесняване на придобиването на 
умения и развитието на мрежи, и по-
специално насърчаване на използването 
на цифровите технологии с цел 
адаптиране към развитието на пазара; 
мобилните интернет технологии 
следва да са неразделна част от този 
процес, като се има предвид тяхната 
нарастваща употреба;

Or. ro

Обосновка
Като се има предвид нарастващата употреба на мобилните интернет технологии, 
те следва да бъдат неразделна част от този процес на консолидиране на капацитета 
в секторите на културата и творчеството и следва да се подкрепят действия, чрез 
които операторите придобиват знания и умения.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) В допълнение към редовния 
мониторинг, в срок до края на 2017 г. 
Комисията възлага изготвянето на 
външен доклад за оценка на програмата 
от гледна точка на ефективността при 
постигането на целите, ефикасността ѝ
и осигуряването на европейска добавена 
стойност с оглед на вземането на 
решение за нейното продължаване, 
изменение или преустановяване. 
Оценката обхваща възможностите за 
опростяване, вътрешната и външната 

(a) В допълнение към редовния 
мониторинг, в срок до края на 2017 г. 
Комисията възлага изготвянето на 
външен доклад за оценка на програмата 
от гледна точка на ефективността при 
постигането на целите, ефикасността ѝ
и осигуряването на европейска добавена 
стойност с оглед на вземането на 
решение за нейното продължаване, 
изменение или преустановяване. 
Комисията представя на Европейския 
парламент годишен доклад относно 



PA\893691BG.doc 17/19 PE483.700v01-00

BG

съгласуваност на програмата, 
запазването на адекватността на всички 
цели спрямо първоначалния замисъл, 
както и степента, в която мерките 
допринасят за изпълнението на 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Оценката се съобразява с резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на Решение № 1855/2006/EО, Решение 
№ 1718/2006/ЕО и Решение 
№ 1041/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

резултатите и показателите за 
изпълнение на програмата. Оценката 
обхваща възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност 
на програмата, запазването на 
адекватността на всички цели спрямо 
първоначалния замисъл, както и 
степента, в която мерките допринасят за 
изпълнението на приоритетите на Съюза 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Оценката се 
съобразява с резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на Решение 
№ 1855/2006/EО, Решение 
№ 1718/2006/ЕО и Решение 
№ 1041/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. ro

Обосновка
Комисията следва да представя на Парламента годишен доклад на основата на 
мониторинга и оценката по член 14, така че Парламентът да може да наблюдава 
резултатите и показателите за изпълнение на програмата.  

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на програмата 
Комисията приема годишни работни 
програми посредством актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 18, параграф 2. В годишните 
работни програми се определят целите, 
очакваните резултати, методите за 
изпълнение, както и общата сума на 
плана за финансирането. Те съдържат 
също описание на действията, които ще 
бъдат финансирани, информация за 
разпределената за всяко действие сума и 
приблизителен график на изпълнението. 
По отношение на безвъзмездните 
средства, в програмите се посочват 

За изпълнението на програмата 
Комисията приема до 31 март всяка 
година годишни работни програми 
посредством актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 18, 
параграф 2. В годишните работни 
програми се определят целите, 
очакваните резултати, методите за 
изпълнение, както и общата сума на 
плана за финансирането. Те съдържат 
също описание на действията, които ще 
бъдат финансирани, информация за 
разпределената за всяко действие сума и 
приблизителен график на изпълнението. 
По отношение на безвъзмездните 



PE483.700v01-00 18/19 PA\893691BG.doc

BG

приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималният размер на 
съфинансирането.

средства, в програмите се посочват 
приоритетите, основните критерии за 
оценка и максималният размер на 
съфинансирането.

Or. ro

Обосновка
Важно е да се установи ясен календар, който да е достъпен за всички оператори в 
СКТ, желаещи да кандидатстват за проекти, така че те да могат да планират 
необходимите ресурси с оглед на съфинансирането на своите проекти.  

Изменение 21

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. 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. 
Ориентировъчното разпределение на 
бюджета включва 15 % за 
хоризонталното направление, 30 % за 
направление „Култура“ и 55 % за 
направление „МЕДИА“. 
Предоставяната финансова помощ не 
може да надхвърля 50 % от 
окончателните разходи на 
подкрепяните операции, освен ако не е 
посочено друго в годишната програма 
или в поканата за представяне на 
предложения .

Or. ro

Обосновка
За да даде възможност на операторите от СКТ да планират своите ресурси, за да 
осигурят съфинансиране на проектите си, е важно регламентът изрично да посочва 
ориентировъчното разпределение на бюджета за всяко направление от програмата. 



PA\893691BG.doc 19/19 PE483.700v01-00

BG

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Предоставяната финансова 
помощ не може да надхвърля 50 % от 
окончателните разходи на 
подкрепяните операции, освен ако не е 
посочено друго в годишната програма 
или в поканата за представяне на 
предложения. При никакви 
обстоятелства предоставяната 
финансова помощ не може да 
надхвърля 75 % от окончателните 
разходи на подкрепяните операции.

Or. ro

Обосновка
За да даде възможност на операторите в СКТ да планират своите ресурси, за да 
осигурят съфинансиране на проектите си, е важно регламентът изрично да посочва 
максималното ограничение за финансовата помощ като процент от окончателните 
разходи на подкрепяните операции.


