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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. подчертава значението на програмите „Еразъм+“, „Творческа Европа“ и 
„Европейски корпус за солидарност“ както за социалното сближаване, така и за 
икономическото развитие в рамките на Съюза; изразява дълбоко съжаление, че 
предложението на Комисията не следва дадените обещания за увеличаване на 
отпуснатия за тези програми бюджет, а именно да се утрои бюджетът за програмата 
„Еразъм+“ или да се удовлетвори искането на Европейския парламент и на всички 
заинтересовани страни най-малко да се удвои бюджетът за програмата „Творческа 
Европа“; счита, че позицията на Съвета на допълнително съкращаване на бюджета 
за програмите, предложен от Комисията, е неприемлива и особено безотговорна, 
като се имат предвид драматичните последици от кризата, предизвикана от COVID-
19, за европейските дейци на културата и творчеството; счита, че икономическата 
криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, не следва да оказва 
неблагоприятно въздействие върху инвестициите със социален, образователен и 
културен характер;

2. припомня, че програмата „Еразъм+“ е символът и една от най-успешните програми 
на Съюза със стратегическа инвестиция в бъдещето на Съюза, която подкрепя 
възможностите за образование и обучение и обмена между младите хора, а също 
така и спорта, особено за хората с увреждания, в цяла Европа; тя спомага за 
задълбочаване на европейската интеграция, социалното сближаване и за 
изграждането на чувство за принадлежност към Европа и на трансгранични мрежи 
за цял живот; счита, че следва да се даде приоритет на насърчаването на 
приобщаването и на увеличаването на броя на участниците през следващия 
програмен период; програмата „Еразъм+“ е следователно критично важна 
инвестиция в бъдещето на Съюза; подчертава факта, че без да се утрои 
предоставеният бюджет, както беше поискано от Парламента, не могат да бъдат 
предприети нови инициативи на Комисията, както вече беше заявено от 
Парламента; припомня, че недостатъчното финансиране за програмата „Еразъм+“ 
ще застраши нейната способност да постигне новите си цели и да се справи с 
предизвикателствата да стане по-приобщаваща и екологосъобразна;

3. изразява дълбоко съжаление, че предложението на Съвета относно програмата 
„Творческа Европа“ е за по-малка сума от първоначалното предложение на 
Комисията и че то далеч не отговаря на очакванията на Парламента и на тези на 
секторите на културата и творчеството; припомня, че удвояването на бюджета за 
програмата в сравнение с многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 
2020 г. е необходимо за осигуряване на целенасочена подкрепа за секторите на 
културата и творчеството и за пълноценно финансиране на амбициите и новите 
приоритети на програмата, тъй като секторите се нуждаят от подходящи 
инвестиции за насърчаване на създаването на работни места и от финансиране, 
което да допълва националните схеми, като същевременно се осъществява техният 
екологичен преход; припомня, че секторът на културата и творчеството е сред най-
силно засегнатите от пандемията от COVID-19, и призовава за адекватни отговори 
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и финансиране с цел намаляване на значителните загуби на сектора вследствие на 
непредвидимото затваряне на обекти по време на пандемията;

4. припомня, че за програмата „Европейски корпус за солидарност“ всяко намаляване 
на финансирането в сравнение с предложението на Комисията оказва въздействие 
върху степента, в която програмата може да предложи възможности; счита, че е 
необходимо, особено във време на социална и икономическа несигурност, да се 
предоставят на младите хора възможности за участие в обществото, за развитие на 
лично равнище и за придобиване на трудов опит; настоява следователно да се 
предостави адекватно финансиране за програмата;

5. изразява загриженост, че включването на предходната програма „Европа за 
гражданите“ в новата програма „Права и ценности“, за която Съветът предвижда 
значителни съкращения в своето предложение, може да доведе до значително 
намаляване на бюджета, предназначен за „Ангажираност и участие на гражданите“; 
настоява, че в следващата МФР за „Ангажираност и участие на гражданите“ трябва 
да бъдат разпределени най-малко 500 милиона евро; 

6. отбелязва, че от 2010 г. отношенията между Комисията и „Евронюз“ се уреждат от 
последователни рамкови споразумения за партньорство, изпълнявани чрез 
годишни програми за действие; подчертава, че настоящото рамково споразумение 
за партньорство беше подписано през 2017 г. за срок от четири години и че според 
независимия одит на изпълнението, осъществен през 2016 г., „Евронюз“ 
предоставя качествени, независими репортажи по свързаните с ЕС въпроси1; 
призовава Комисията да публикува по-скорошни документи, с които разполага, за 
да се постигне пълна прозрачност; счита, че е от първостепенна важност, с оглед 
на неотдавнашния бърз преглед на конкретен казус на Европейската сметна палата, 
да се проучат начини за по-нататъшни подобрения по бюджетен ред 
„Мултимедийни действия“ от гледна точка на ефективността и отчетността;

7. призовава Комисията да осигури по-голяма прозрачност при разпределянето на 
финансови средства в рамките на различните компоненти на програмите 
„Еразъм+“, „Творческа Европа“ и „Европейския корпус за солидарност“ и на 
техните подпрограми, като създаде нови бюджетни редове; освен това отново 
призовава Комисията да повиши прозрачността по отношение на използването на 
бюджета, разпределен за мултимедийни действия, най-вече като създаде поредица 
от нови бюджетни редове във връзка с мерките;

8. отново призовава Комисията да подобри външната си комуникация и 
информационната си дейност; счита, че във връзка с това е необходима по-голяма 
диверсификация на дейностите, подкрепяни от бюджетния ред за мултимедийни 
действия, и работа с нови или различни партньори за сътрудничество с цел 
предоставяне на гражданите на независима и обстойна информация по свързаните 
със Съюза въпроси; изразява дълбоко съжаление, че Комисията все още не е 
откликнала на призива на Парламента за цялостен преглед на бюджетния ред за 
мултимедийни действия, и особено що се отнася до рамковия договор с „Евронюз“;

1 „Performance Audit of Actions Funded in Euronews - final report“ (Одит на изпълнението на финансирани 
в „Евронюз“ действия – окончателен доклад), Moore Stephens, 28 юни 2016 г., стр. 8.
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9. подчертава, че разнообразният културен ландшафт на Европа пострада сериозно 
вследствие на мерките, които бяха въведени за борба с пандемията от COVID-19, и 
че без публични инвестиции и помощ съществуването на много дружества и 
организации в секторите на културата и творчеството е застрашено; подчертава, че 
пандемията от COVID-19 разкри множество слабости в образователните системи в 
ЕС и че е необходим съгласуван план за инвестиции с цел усъвършенстване на тези 
системи; призовава съответно Комисията да отдели особено внимание както на 
секторите на културата и творчеството, така и на образователния сектор, в рамките 
на европейската програма за възстановяване.
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