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Уважаеми господин Председател,

В рамките на горепосочената процедура, на комисията по транспорт и туризъм 
(комисията CULT) беше възложено да представи становище на Вашата комисия. 

От името на комисията CULT и в тясно сътрудничество с Ромео Франц, докладчик на 
комисията CULT по бюджета за 2021 г., бих искала да представя на Вашето внимание 
следните предложения във връзка с бюджета за 2021 г.   Предложенията следва да се 
считат за приноса на комисията CULT във връзка с „Насоките за бюджета за 2021 г.“, 
подготвяни от комисията по бюджети.  

С уважение,

Сабине Ферхайен
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. отново потвърждава значението на програмите в областта на младежта, 
гражданството, образованието и културата и припомня необходимостта от 
осигуряване на необходимото финансиране, за да се отговори на очакванията на 
гражданите и на амбициозните цели, определени за тези програми; счита, че едно 
надлежно увеличено финансиране е от решаващо значение за бъдещето на Европа 
и ще даде възможност на повече участници да се възползват от предимствата, 
произтичащи от програмите, по-специално за хората с по-малко възможности; 
счита, че програмите в областите на културата, образованието и творчеството 
имат капацитета както за укрепване на социалните си цели, със специален акцент 
върху приобщаването и географския баланс, така и за принос към целта на Съюза 
за справяне с глобалните предизвикателства, като например по-специално 
изменението на климата и цифровизацията; настоява бюджетът за 2021 г. да бъде 
значително по-голям от бюджета за 2020 г. и да бъде последван от линейно и 
постепенно нарастване на годишните бюджетни кредити, така че достъпът да се 
разшири още от първата година и да се избегнат непропорционални увеличения 
на средствата и трудности при тяхното усвояване през последните години на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.; настоятелно 
призовава Комисията да представи план за действие в извънредни ситуации, за да 
гарантира продължаващото финансиране по всички програми на Съюза за 
финансиране от началото на 2021 г., в случай че не е възможно успешно 
приключване на преговорите за МФР до края на 2020 г .; отново заявява, че 
трябва да се постави силен акцент върху предизвикателствата пред обществото, 
предизвикани от изменението на климата, и че трябва да бъде заделен бюджет за 
„Еразъм +“, „Корпуса за солидарност“ и „Творческа Европа“, който да отговаря 
на политическите амбиции на програмите и да  насърчава устойчивото развитие и 
екологичния преход; подчертава, че образованието и културата са ключови 
области за оформяне и насърчаване на равенството между половете и по тази 
причина призовава за интегриране на принципа на равенство между половете и на 
принципа за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички 
програми, както и в процеса на справяне с предизвикателствата пред обществото;

2. припомня, че програма „Еразъм +“ е основната програма за насърчаване на 
мобилността с учебна цел сред хората от всички възрасти и всички социални 
групи, като заявеният интерес далеч надхвърля наличното финансиране; 
подчертава, че програма „Еразъм+“ е европейският пример за успех, като 
обединява хората, развива житейските и професионалните умения, насърчава 
ученето в среда на различни култури и подкрепя истинско европейско чувство за 
принадлежност към една общност; ето защо отново заявява, че бюджетът за 2021 
г. трябва да бъде в съответствие с искането за утрояване на бюджета на „Еразъм 
+“ в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г.; подчертава, че новите инициативи 
в областта на гражданството, младежта, образованието и културата, като 
инициативата за европейските университети в новата програма „Еразъм“, биха 
могли да допринесат за дебатите относно бъдещето на Европа и да окажат реално 
влияние върху живота на гражданите, както и върху начина, по който възприемат 
Съюза; подчертава обаче, че подкрепата на Парламента за нови инициативи 
зависи от окончателния размер на бюджетите на програмите; отново подчертава 
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във връзка с това, че за новите инициативи са необходими нови финансови 
средства; 

3. подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на 
аудиовизуалния, творческия и културния сектори на Съюза; припомня факта на 
значителното недофинансиране на програмата, което се отрази на трайно ниското 
равнище на успеваемост при отпускането на финансиране на проектите в рамките 
на настоящата програма, особено в направлението „Култура“; настоява, че е 
необходимо значително увеличение на финансирането, за да се постигнат целите 
на програмата и очакванията на гражданите; припомня, че бюджетът за 2021 г. 
трябва да бъде в съответствие с необходимостта от удвояване на финансирането 
за програмата „Творческа Европа“ в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.; 
призовава Комисията да подобри стратегията си за външна комуникация и по този 
начин да подобри достъпа на гражданите до информация за дейностите на Съюза; 
отново заявява, че е необходимо Комисията да обмисли нови начини и средства за 
комуникация относно дейностите на Съюза; ето защо призовава Комисията да 
разшири още повече информационните инструменти, използвани понастоящем и 
популяризирани в контекста на „мултимедийни дейности“;

4. счита, че Европейският корпус за солидарност е основен инструмент за 
насърчаване на гражданската ангажираност в целия Съюз и за укрепване на 
гражданството на Съюза; настоява бюджетът за 2021 г. за Европейския корпус за 
солидарност да бъде в съответствие с многобройните очаквания, които той е 
създал сред младите хора в цяла Европа, особено в направлението, посветено на 
доброволчеството; призовава за отпускането на достатъчно финансови средства за 
посрещане на голямото търсене на ангажименти за участие в доброволческа 
дейност;

5. подчертава успеха на програмата „Европа за гражданите“ и нейното значение за 
засилване на чувството за принадлежност към Съюза и за насърчаване на 
демократичното и гражданското участие на гражданите, както и ангажираността 
на гражданите в действията на Съюза; изтъква отново необходимостта от 
предоставяне на значително увеличено финансиране за направлението 
„Ангажираност и участие на гражданите“ в рамките на новата програма 
„Граждани, равенство, права и ценности“ и припомня, че то трябва да съответства 
на 27,26 % от общия бюджет на програмата;

6. изразява загриженост от положението, породено от кризата във връзка с 
пандемията от COVID-19;   призовава Комисията да предприеме всички 
необходими мерки за подкрепа на бенефициерите на програмите на Съюза в 
областите на културата и образованието; подчертава необходимостта от 
допълнителна подкрепа за сектора на творчеството, който е тежко засегнат от 
кризата;  призовава Комисията да разработи подход, който да е координиран 
между държавите членки, така че да се направят достатъчно инвестиции в 
областите на културата, образованието, младежта и гражданството след кризата 
във връзка с пандемията от COVID-19, с цел да се избегне подобна ситуация като 
тази след финансовата и икономическата криза през 2009 г., когато публичните 
разходи в тези области значително намаляха в Съюза.


