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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да 

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

1. припомня, че „Еразъм +“ си остава висока ценена и изключително популярна 

програма за насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора, което се 

доказва от броя на получените кандидатури, надвишаващ наличното 

финансиране; изразява дълбоко съжаление, че предвидените в проекта на 

бюджета за 2019 г. средства за програмата „Еразъм+“ са доста под очакванията на 

Парламента, като не надхвърлят планираните стойности по линия на настоящата 

МФР, включително при предоставяне на останалото налично допълнително 

финансиране за програмата, договорено при преразглеждането на МФР; 

следователно призовава за увеличаване с 20% на финансирането за 

проектобюджета за 2019 г. (ПБ за 2019 г.) по четирите бюджетни реда на 

програма „Еразъм +“, за да се отговори на настоящите потребности и очакванията 

на гражданите по отношение на програмата, както и да се осигури за европейската 

младеж бъдещето, което тя очаква от ЕС; в това отношение отново изразява 

своята подкрепа за утрояване на средствата за „Еразъм+“ в следващата МФР и 

намерението си да се бори за това увеличение; 

2. отново изразява своята загриженост за начина, по който Европейският корпус за 

солидарност беше първоначално създаден, без правно основание и без 

самостоятелен бюджетен ред; освен това се чувства неудобно за това, че 

окончателното решение относно източниците на финансиране за корпуса, с 

изключение на договорката за програма „Еразъм +“, беше оставено за годишната 

бюджетна процедура; потвърждава, че ще разгледа внимателно писмото за 

внасяне на корекции от Комисията, за да се гарантира пълно спазване на 

тристранното споразумение; 

3. подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на 

аудиовизуалния и културния сектор на ЕС и настоява, че равнищата на 

финансиране следва да съответстват на амбициите на програмата; отбелязва по 

отношение на подпрограмата „МЕДИА“, че за да се финансират всички 

качествени проекти, бюджетът ще трябва да бъде увеличен с около 44%; 

следователно призовава за значително увеличение на финансирането с 22% над 

ПБ за 2019 г., с цел преодоляване на ниската степен на изпълнение, засилване на 

подкрепата за мрежите на европейските оператори на киносалони и включване – и 

финансиране – на успешното подготвително действие за субтитриране на 

културно съдържание, без да се накърнява финансирането на основни дейности; 

отново заявява, че както подпрограмата „Култура“, така и междусекторното 

направление продължават да страдат от хроничен недостиг на финансиране, и 

призовава за увеличаване на финансирането с поне 10% над проектобюджета за 

2019 г. по двата бюджетни реда; предлага по отношение на подпрограмата 

„Култура“ допълнително финансиране в размер на 3 милиона евро над ПБ за 

2019 г., наред с увеличението от 10%, с цел разширяване на вече успешните, но 

понастоящем ограничени действия за проучване на индивидуалната мобилност на 

творците и специалистите в областта на културата, като подготовка за следващата 

програма „Творческа Европа“; 
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4. отбелязва със задоволство, че новото предложение за програмата „Творческа 

Европа“ предвижда подкрепа за плурализма и свободата на медиите и медийната 

грамотност в рамките на междусекторното направление; призовава 

междувременно да бъде подсилен бюджетният ред за цифровото съдържание, 

аудио-визуалната индустрия и други медии (09 02 05), за да се даде тласък на 

усилията за борба с фалшивите новини чрез по-добра работа за постигане на 

медийна грамотност и за осигуряване на пряка подкрепа за организациите, които 

наблюдават и насърчават свободата и плурализма на медиите; 

5. приветства включването на подкрепата за музикалния сектор в рамките на новата 

програма „Творческа Европа“; отбелязва, че това доразвива успеха на пилотната 

инициатива в рамките на Комисията и на подготвителното действие „Music Moves 

Europe“, предложено от комисията; 

6. настоятелно призовава Комисията да осъществи цялостен преглед на всички 

дейности по бюджетния ред за „мултимедийни действия“, който да бъде 

представен на Парламента, за да се гарантира, че въпросните действия изпълняват 

своите основни цели; призовава за допълнително финансиране в размер на 4,2 

милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения през 

2019 г., за да се обезпечи важното функциониране на „Euranet Plus“ за остатъка от 

МФР; отново подчертава, че настоящото съществуване на мрежата на принципа 

„от ден за ден“ е неустойчиво, и призовава за дългосрочно решение; отбелязва, че 

целта във връзка с финансирането на „Euranet Plus“ от 2020 г. нататък е да се 

заделят по 8,4 милиона евро годишно; 

7. подчертава значението на програмата „Европа за гражданите“ за повишаване на 

разбирането от страна на гражданите на ЕС и изграждането на чувство за 

гражданство; настоява планираните съкращения на програмата, за да се освободят 

средства за финансиране на обновяването на „Европейската гражданска 

инициатива“, да бъдат отменени; изразява съжаление поради факта, че 

законодателното предложение за новата „Европейска гражданска инициатива“ не 

разкрива в детайли бюджетните отражения върху програмата „Европа за 

гражданите“, като по този начин законодателят бива лишен от съществена 

информация; освен възстановяването на тези средства по бюджетния ред, 

призовава за 10%-но увеличение на финансирането над ПБ за 2019 г., въз основа 

на настоящите цифри за програмирането на МФР, за да се гарантира 

необходимото минимално увеличение за тази програма, която страда от 

постоянен недостиг на финансови средства и ниска степен на успеваемост на 

проектите, като разочарова очакванията на кандидатите; 

8. припомня, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз създава 

особено сериозни предизвикателства за Европейските училища, по-специално 

като се вземе предвид размерът на английската езикова секция (около 21% от 

всички ученици) и разпространението на английския език като втори език (61% от 

всички ученици през учебната 2016 – 2017 година); счита, че все още предстои да 

бъдат решени някои важни бюджетни и образователни въпроси във връзка с 

дългосрочното обезпечаване на първокласно обучение по английски език и 

запазване на признаването на европейската диплома за средно образование в 

Обединеното кралство, независимо от разпоредбите на член 120 от проекта на 
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споразумението за оттегляне; настоятелно призовава Комисията и Управителния 

съвет да докладват на комисията по култура и образование относно 

дългосрочните си планове за справяне с предизвикателствата, породени от 

Брекзит; 

9. припомня, че проектите във връзка с културата и образованието се подпомагат от 

широк спектър програми и инструменти на Съюза, и по-специално от 

европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) и „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава 

Комисията да подобри полезното взаимодействие между програмите, с цел 

ефективно изразходване на средствата; призовава Комисията по-специално да 

използва пълноценно съществуващите полезни взаимодействия между различните 

програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на 

Европа, „Еразъм +“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации (EaSI), програмите „Творческа Европа“ и COSME, както и фондовете 

ЕФСИ и ЕСИ, за подкрепа на повече проекти в областта на културните и 

творческите индустрии; 

10. посочва потенциала на пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД) 

като средства за тестване на мерки в области на политиката на Съюза и за 

въвеждане на нови иновативни инициативи, които биха могли да се превърнат в 

дългосрочни мерки на Съюза; подчертава, че редица ПП и ПД, предложени от 

комисията през настоящия парламентарен мандат, се оказаха изключително 

успешни, проправяйки пътя за разработването на ново поколение от 

образователни и културни програми; изразява съжаление за това, че в 

предварителната оценка на Комисията за ПП и ПД е предвидено много малко 

време за подпомагащите комисии на Парламента във връзка с разглеждането на 

оценките и забележките; освен това изразява съжаление за това, че в някои случаи 

оценките и забележките на Комисията не са напълно обективни и изглежда са 

повлияни от институционални или лични предпочитания; припомня, че 

обстоятелството, че в рамките на Комисията не е могло да се вземе решение 

относно даден пилотен проект или дадено подготвително действие, не може да 

бъде причина за даването на ниска оценка; 

11. настоятелно призовава комисията по бюджети да преразгледа процедурата за 

обсъждане и вземане на решения относно пилотни проекти и подготвителни 

действия, която понастоящем не е достатъчно прозрачна и не осигурява 

достатъчно възможности за отделните подпомагащи комисии да изготвят 

политическите приоритети за ПП и ПД в рамките на съответните им области на 

компетентност; изисква от комисията по бюджети да се ангажира по-активно с 

отделните подпомагащи комисии, преди гласуването на пакета за ПП и ПД, и да 

обмисли как може да прехвърли повече отговорности на подпомагащите комисии 

– евентуално чрез необвързващ финансов пакет за всяка комисия, въз основа на 

приоритетите на Парламента и предишните разходи в съответната област на 

политиката, наред с някои други критерии – за приемане на собствените им 

приоритети относно ПП и ПД; смята, че този подход може да помогне да се 

отговори на критиките на Комисията във връзка с все по-големия брой 

предложения за ПП и ПД през последните години, като се насърчи по-

целенасочен и основан на приоритети метод в комисиите. 
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