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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва с одобрение, че през първата година от своето изпълнение програмата 

Еразъм+ запази фокуса си върху повишаването на уменията и на пригодността за 

заетост, постигна своята заложена цел за създаване на по-тесни връзки между 

програмите и политиките на Съюза в областите на образованието, обучението, 

спорта и младежта, поощри действията на Съюза по такъв начин, че да отговорят 

по-добре на целта за ученето през целия живот, и спомогна за намаляването на 

социалните, икономическите и териториалните неравенства, като достигна до 

много европейски граждани; посочва обаче, че съществуват редица проблеми в 

младежката секция на „Еразъм+“, свързани с достъпа до финансиране, в 

сравнение с предишната програма „Младежта в действие“; изразява съжаление, че 

Комисията не е отделила достатъчно бюджет в рамките на програма „Еразъм+“ за 

по-добро информиране относно цялостните промени в бюджетните редове на 

новата програма с цел да могат да бъдат включени по-голям брой училища 

проекти; 

2. счита, че макар с нарастващата децентрализация на отпускането на средства по 

програма „Еразъм+“ да може да се отговори по-добре на някои от националните и 

местните изисквания в зависимост от ключовите действия, такава 

децентрализация трябва да бъде подложена на оценка, за да се предотврати 

превръщането ѝ в препятствие пред постигането на стратегическите цели на 

програма „Еразъм+“, особено по отношение на нейната младежка секция; 

3. отбелязва, че програмата „Еразъм+“ спомага за интегрирането на младите 

европейци на пазара на труда, за насърчаването на пригодността за заетост, както 

и за развитието на нови умения; че тя укрепва инициативите в областта на 

гражданството, доброволческата дейност, както и интернационализирането на 

младежта и спорта; че тя допринася за подобряване на качеството на 

образованието, на формалното и неформалното обучение и на ученето през целия 

живот; и че тя засилва чувството за европейско гражданство, основано на 

разбирането и зачитането на правата на човека; 

4. изразява дълбока загриженост във връзка с фактическото спиране на отпускането 

на средства от „Еразъм+“ за младежки проекти в Гърция, както се подчертава в 

доклада за 2015 г. на Европейския младежки форум относно изпълнението на 

програмата; 

5. отбелязва трудностите, докладвани от ГД „Образование и култура“ и 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на 

Комисията в начална фаза на изпълнение на програмите „Еразъм+“, „Творческа 

Европа“ и „Европа за гражданите“, по-специално по отношение на някои 

закъснения в откриването на поканите за представяне на предложения и 

отпускането на средства; изразява надежда, че тези обстоятелства са извънредни, 

и поради това очаква развитието през следващите години, когато тези програми 

ще навлязат във фазата на по-голяма стабилност в сравнение с първата година на 
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прилагане; препоръчва програма „Еразъм+“ да включва повече малки по мащаб 

проекти, които са основата на иновативни практики и в трите области: 

образование, младеж и спорт; 

6. приветства предприемането на стъпки към модели на финансиране на основата на 

еднократни суми и единични разходи, които опростяват финансовото управление 

както за бенефициентите на финансиране от ЕС, така и за самия ЕС; изтъква 

обаче, че по-специално в младежката секция на „Еразъм+“ тези еднократни 

плащания са също така недостатъчни за финансиране на ключови оперативни 

разходи на младежките асоциации и НПО; поддържа становището, че 

инвестициите от страна на Съюза в програмата следва да бъдат допълнително 

увеличени; 

7. признава, че агенциите имат значително влияние върху изготвянето на политики, 

вземането на решения и изпълнението на програмите в области от жизненоважно 

значение за европейските граждани и в този контекст приветства работата на 

EACEA; 

8. припомня, че забавянията при окончателни плащания от страна на EACEA засягат 

пряко правата на бенефициентите, като по този начин излагат на риск културните 

сдружения и проекти, творчеството и културното многообразие на гражданското 

общество; насърчава EACEA да продължи да подобрява своите системи за 

контрол и плащане; 

9. изразява загриженост относно факта, че Европейските училища не са предприели 

действия по въпросите, повдигнати от Сметната палата, и подчертава препоръката 

към Управителния съвет на Европейските училища да се приложи ротационна 

система за чувствителните длъжности и да се предприемат действия по 

отношение на други слабости, които могат да изложат на риск основните 

принципи на прозрачността и доброто финансово управление; отбелязва 

приемането на новия финансов регламент за Европейските училища през 2014 г. 

като едно от средствата – в случай че бъде приложен добре – в отговор на 

критичните въпроси, установени от Сметната палата; призовава Управителния 

съвет на Европейските училища да разгледа възможността за централизирането на 

някои длъжности, които понастоящем са децентрализирани, като длъжността 

счетоводител, и за поощряване на разделението на ролите по разрешаване, 

изпълнение и контрол на финансовите сделки, така че да се сведе до минимум 

рискът от грешки и измами; счита, че един цялостен преглед на управлението, 

администрирането и организацията на системата на Европейските училища би 

бил навременен предвид изразените опасения и факта, че 60% от бюджета на 

Европейските училища, т.е. 177 милиона евро, идват от бюджета на Съюза; 

10. отбелязва, че несъответствието между седемгодишния програмен период на 

многогодишната финансова рамка (МФР) и десетгодишния програмен период за 

политическите и стратегическите приоритети на Съюза би могло да окаже 

неблагоприятно въздействие върху последователната оценка на резултатите, 

постигнати от програмите на Съюза; отбелязва, че предстоящото преразглеждане 

на МФР е ключов момент в управлението на разходите на Съюза чрез 

осигуряване на трайна ефективност на инвестиционните програми на Съюза; 
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настоява за цялостно опростяване на формулярите за заявление и критериите, по-

специално за проектите от малък мащаб, както в програмата „Еразъм+“, така и в 

програмата „Творческа Европа“; 

11. изразява загриженост поради изоставането в плащанията от страна на Комисията, 

което през 2014 г. възлезе на 26 милиарда евро – половината от тях бяха счетени 

за „необичайни“, т.е. такива, които не произтичат от фактури, получени в края на 

финансовата година, както бе установено от службата на ЕП за парламентарни 

изследвания – а само за „Еразъм+“ изоставането в плащанията възлиза на 

202 милиона евро; отбелязва, че това изоставане е причинено отчасти от твърде 

негъвкавата МФР, която не позволява финансирането да бъде преразпределено и 

прилага тесни маржове, отчасти поради неспособността на държавите членки да 

изпълнят своите ангажименти по отношение на бюджетните кредити за плащания; 

12. подчертава, че програма „Европа за гражданите“ служи като уникална и пряка 

връзка между Съюза и неговите граждани с цел да се подкрепят различни 

действия, петиции и граждански права; счита, че настоящото равнище на 

финансиране е твърде ниско, и подчертава, че програмата следва да се изпълнява 

съобразно нейното съдържание, като се обогатява с инициативи за засилване на 

значимостта на ценностите на европейското гражданство; решително се 

противопоставя на всякакви допълнителни съкращения на бюджета или 

евентуална забава на плащанията за програмата „Европа за гражданите“ за 

периода 2014-2020 г.; 

13. счита като цяло, че инструментите на Съюза в подкрепа на Европейската 

програма за култура – като програмите „Творческа Европа“ и „Хоризонт 2020“ 

или платформата Europeana – трябва да бъдат по-добре подкрепени финансово, за 

да могат да постигнат резултати и да служат на определените им цели; 

14. призовава институциите на Съюза да продължат да работят за намаляване на 

изоставанията в плащанията, като същевременно се спазват бюджетните кредити 

за плащания и твърдо се подкрепя работата на междуинституционалната група на 

високо равнище относно собствените ресурси; 
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