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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Отново подчертава значението на микропредприятията, малките и средните 
предприятия (МСП) като гръбнак на икономиката на ЕС, включително за по-
малките държави членки; отбелязва, че МСП са особено уязвими към 
икономически сътресения поради техните ограничени резерви от ликвидност и 
голямата интензивност на труда; подчертава, че кризата, свързана с COVID-19 е 
оказала безпрецедентно социално-икономическо въздействие върху МСП, 
особено в културните и творческите сектори и индустрии, образованието, 
младежта, спорта и медиите; подчертава, че поради особеностите на тези сектори 
европейските културни и творчески сектори и индустрии са жертви на най-
голямата криза, през която някога са преминавали; призовава Комисията да 
преразгледа своята стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа, като 
съсредоточи подкрепата си върху МСП, за да им помогне да преживеят кризата и 
да играят ключово роля в устойчивото възстановяване на нашата европейска 
икономика, като гарантира, че средствата, отпускани за европейските МСП са 
масово и лесно достъпни в различните държави членки, за да им позволи да се 
справят с настоящите предизвикателства, да поддържат високи равнища на 
заетост и да въведат схеми за запазване на работните места;

2. подчертава значението на МСП за културните и творческите индустрии (КТИ) по 
отношение на заетостта и икономическия растеж, тъй като само КТИ осигуряват 
повече от 8.7 милиона работни места на пълно работно време, много от които са в 
МСП (3,8 % от работната сила в ЕС); припомня спецификата на културния и 
творческия сектор, който се основава главно на екосистемите на МСП; 
подчертава, че много МСП в КТИ имат по-високи рискови профили, поради което 
подчертава значението на предоставянето на подкрепа за разработването на 
проекти и изграждането на капацитет за тези МСП; подчертава, че в рамките на 
секторите на културата и творчеството (СКТ) секторът на представленията на 
живо беше най-силно засегнат от кризата с COVID-19, като местата за музикални 
и сценични представления, включително фестивали, бяха първите, които 
затвориха и последните, които отново отвориха врати, поради което секторът на 
представленията на живо се нуждае от специална подкрепа; подчертава 
необходимостта да се извлекат поуки от настоящата криза и да се състави общ 
координиран на равнището на ЕС план за готовност за намаляване на 
въздействието на бъдещата криза върху МСП; препоръчва включването на 
специални схеми за подкрепа при кризи с цел справяне с предизвикателствата, 
пред които са изправени различните засегнати сектори;

3. отново изтъква значението на достъпното финансиране за МСП в цяла Европа, 
особено в СКТ и в секторите на образованието, младежта, медиите и спорта; 
призовава Съвета да увеличи финансирането и Комисията да увеличи 
достъпността на финансирането, в това число публичното финансиране, по-
специално в рамките на предстоящата програма InvestEU, и да предостави равни 
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възможности за финансиране във всички държави – членки на ЕС;

4. подчертава, че на културния туризъм се падат 40% от целия европейския туризъм; 
подчертава безпрецедентното въздействие на COVID-19 върху сектора на туризма 
и пътуванията; следователно призовава за разработването на механизъм за 
управление на кризи с конкретни мерки, за да се отговори на нуждите на МСП в 
областта на културния туризъм;

5. приветства въвеждането на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел 
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и 
призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчна финансова 
подкрепа за МСП за секторите на културата и творчеството, особено в най-
засегнатите региони;

6. категорично осъжда липсата на амбиция в преразгледаното предложение за 
следващата МФР относно достатъчното финансиране за КТИ, и липсата на 
конкретна финансова подкрепа за тези сектори в новия план за възстановяване; 
счита, че настоящите предложения са неприемливи и счита, че те ще окажат 
отрицателно въздействие върху сектора; отново заявява необходимостта от 
увеличаване на финансовата подкрепа като основа, върху която следващото 
поколение ще изгради устойчиво бъдеще; в този контекст счита, че посочените 
цели могат да бъдат успешно постигнати, единствено ако Комисията и държавите 
членки увеличат бюджета за някои от най-успешните програми на Съюза; във 
връзка с това припомня мандата на Парламента за бъдещите програми по МФР с 
цел утрояване на бюджета на „Еразъм +“, удвояване на бюджета на „Творческа 
Европа“ и възстановяване на сумата, предложена от Комисията за Европейския 
корпус за солидарност; счита, че тези суми са по-актуални от всякога за борба с 
настоящата криза; като има предвид, че КТИ осигуряват 8.7 милиона работни 
места и 4% от БВП на ЕС, призовава Комисията и държавите членки да заделят, в 
зависимост от специфичните си нужди, най-малко 2% от Механизма за 
възстановяване и устойчивост за възстановяване на КТИ; подчертава, че този 
процент следва да отразява значението на индустрията; отново подчертава 
необходимостта от точно планиране и финансови планове, предназначени да 
гарантират непрекъснатостта на дейностите на КТИ и да предложат предвидимост 
за хората, които работят в тази област;

7. отново изтъква значението на достъпното финансиране за МСП в цяла Европа, 
особено в секторите на културата, творчеството, образованието, младежта, 
медиите и спорта; признава, че нематериалният характер на дейностите в тези 
сектори може да ограничи техния достъп до финансова подкрепа; приветства 
неотдавнашното увеличаване на бюджета на гаранционния механизъм за 
секторите на културата и творчеството, който през последния бюджетен период 
2014—2020 г. подпомогна МСП чрез осигуряване на заеми за инициативи в 
областта на КТИ; призовава Комисията да гарантира, че гаранционният 
механизъм за секторите на културата и творчеството е включен в програмата 
InvestEU, за да се подобри достъпът до финансиране за няколко предприятия, 
работещи в рамките на културните и творческите индустрии по време на кризата с 
COVID-19, и призовава за удължаване на срока на действие на гаранцията с 
повишаване на гъвкавостта й по отношение на договорените с МСП плащания за 
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погасяване; призовава Комисията да гарантира, че културните и творческите 
индустрии са включени по подходящ начин във всички програми за 
предприемачество, като например Програмата на ЕС за конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME) и „Хоризонт Европа“;

8. подчертава важната роля на „Хоризонт Европа“ за подпомагането на КТИ при 
въвеждането на иновации и разработването на нови технологии, които могат да 
окажат положително въздействие върху отвореното и плуралистично културно 
творческо участие; приветства в този контекст създаването на общност на знания 
и иновации (ОЗИ) в областта на културните и творческите индустрии в рамките 
на стратегията на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); 
подчертава необходимостта от опростяване на процедурите за МСП в КТИ, 
когато подават заявления за финансиране, и призовава за обслужване на едно 
гише за МСП, кандидатстващи за средства по програми на Съюза;

9. подчертава необходимостта от подходящи и ефективни правила за прилагане и 
използване на политиките на сближаване по отношение на МСП в секторите на 
КТИ; подчертава значението на полезното взаимодействие между различните 
инициативи и наличното финансиране за МСП и отбелязва, че МСП все срещат 
трудности при получаването на адекватен достъп до средства, особено за 
дългосрочни и иновативни проекти;

10. отбелязва нарасналото търсене на цифрово съдържание в областта на културата, 
особено по време на различните фази на ограничителните мерки; посочва, че 
ниското равнище на цифровизация ще възпрепятства икономическото сближаване 
и перспективите за растеж в много сектори; следователно подчертава 
необходимостта от допълнителни инвестиции в цифровизацията на европейските 
МСП в различните сектори; признава увеличените възможности, създадени от 
цифровизацията като цяло и в частност за КТИ; призовава за допълнителна 
подкрепа за МСП, която ще насърчи по-голяма достъпност на цифровото 
културно и образователно съдържание; настоятелно призовава да бъдат изградени 
цифрови условия на равнопоставеност, като се вземат предвид 
предизвикателствата, пред които са изправени МСП в сектора на КТИ, като 
например оперативната съвместимост в ЕС, цифровото разделение, както и 
равния достъп до интернет; подчертава необходимостта от допълнителни 
инвестиции в умения, по-специално цифрови и предприемачески умения, които 
трябва да бъдат сред централните теми на програмите в рамките на всички 
образователни равнища, както и да бъдат включени като основни умения в 
програмите за обучение на работници и безработни, като всички те се 
координират чрез Плана за действие в областта на цифровото образование, за да 
се гарантира всеобхватен и устойчив процес на цифров преход, като по този 
начин се защити заетостта и се засили социалното приобщаване; призовава за 
европейска инициатива за образование в областта на предприемачеството с цел 
подготовка на следващото поколение европейски МСП, особено в сектора на 
КТИ, както и за предоставяне на насоки и подкрепа за съществуващите МСП за 
адаптиране към настоящите предизвикателства чрез програми, включващи учене 
през целия живот; изтъква отново значението на обмена по програми за 
чиракуване и предприемачи по линия на „Еразъм +“ и призовава за повече 
подобни инициативи, като се използват нови формàти и инструменти; призовава 
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за подобрена платформа за предоставяне на информация за европейската помощ 
на младите предприемачи, стартиращите и разрастващите се предприятия, и 
съществуващите МСП;

11. призовава Комисията да разработи интегриран план за подпомагане на МСП чрез 
използване на механизми за кръстосано финансиране, които да са на 
разположение на европейско равнище, както и полезни взаимодействия с 
националните и местните инициативи, за да се окаже подкрепа на МСП, които са 
изправени пред огромни предизвикателства, причинени от пандемията на COVID-
19, и да се осигурят финансовите средства за създаването на нови 
предприемачески инициативи; подчертава, че гарантирането на многообразие 
сред МСП в СКТ ще защити културното многообразие, ще помогне за 
противодействието на авторитаризма и по този начин ще защити ценностите на 
Съюза; подчертава значението на подобряването на регулирането, тъй като МСП 
най-вече понасят последиците от неефикасното регулиране и ненужните 
административни тежести; подчертава, че задълбочаването на интеграцията в 
рамките на единния пазар е от решаващо значение и за конкурентоспособността и 
съществуването на МСП;

12. подчертава необходимостта от участие на младите хора в предприемачески 
дейности; признава и оценява предприемаческите усилия в образователния 
сектор, особено в случая на МСП и кооперациите, които осигуряват 
диверсификация на образователната система и в моделите, предлагани на 
семействата по начин, който им позволява да направят свободен избор; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават образованието в областта на 
предприемачеството и да създадат специални мерки за подкрепа, които да 
осигурят достъп до предприемачество и самостоятелна заетост за всички 
европейци, като се обърне специално внимание на хората с по-малки 
възможности;

13. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, местните 
органи и социалните партньори, да създаде европейска инициатива, насочена към 
създаването на повече от един милион нови стартиращи предприятия в ЕС, които 
да предлагат възможности за предприемачество в цяла Европа;

14. подчертава ключовата роля на МСП в сектора на спорта за осигуряване и 
насърчаване на здравословен начин на живот, междукултурен диалог и 
образователни и професионални възможности за всички; следователно призовава 
да се обърне повече внимание на спортното измерение на програмата „Еразъм +“.
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