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„Единственото нещо, което пречи на познанието ми, 

е моето образование.“

Алберт Айнщайн

„Както земята, независимо колко богата е тя, не може да ражда 

плодове, ако не се обработва, така и умът, оставен без култура, 

също не е способен да даде добри плодове.“

Сенека
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ПРЕДГОВОР•

ПРЕДГОВОР

Уважаеми членове на ЕП,

их искал да се възползвам от настоящата възможност да ви приветствам в Европейския парламент 

и да ви предоставя информация относно вътрешните ресурси в областта на консултациите с екс-

перти. Ефективната парламентарна работа разчита на специализирана, обективна, висококачест-

вена и актуална информация. За тази цел бяха създадени пет изследователски отдела, известни 

като „Тематични отдели“. Техните дейности обхващат всички области на компетентност на Европей-

ския парламент. Те създават висококачествени, независими изследвания, които се осъществяват от 

вътрешни или външни експерти.

Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, по-конкретно отговаря за пет 

политически области: земеделие и развитие на селските райони, култура и образование, рибно 

стопанство, регионално развитие, транспорт и туризъм. Той предоставя голямо разнообразие от 

инструменти, обхващащи диапазона от задълбочени анализи на сложни юридически проблеми 

до кратки информационни бележки и дори семинари, в рамките на които се канят експерти като 

лектори. Посочените инструменти имат за цел да подкрепят работата на парламентарните органи, 

например като допринасят пряко за законодателната дейност на специализираните комисии или 

като събират предварителна информация за посещенията, осъществявани от членовете на ЕП. Като 

изключим няколко поверителни документа, всички текстове, съставени от Тематичен отдел „Б“: 

Структурни политики и политика на сближаване, се публикуват на интернет сайта на Парламента, 

за да могат членовете на ЕП и широката общественост да имат достъп до тях.

В настоящата публикация ще намерите информация относно значителния политически напре-

дък в областите на компетентност на парламентарната комисия по култура и образование през 

последния мандат. Също така разглеждаме възможните тенденции в близко бъдеще.

Накрая, предоставяме основна информация относно възможностите, които са на ваше разположение, 

по отношение на вътрешните и външните експертни оценки, осигурявани от Тематичен отдел „Б“.

Приятно четене!

Ismael Olivares Martinez

Директор

Дирекция „Б“: Структурни политики и политика на сближаване 

Генерална дирекция по вътрешни политики на ЕС
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КОНТЕКСТ•

КОНТЕКСТ

Н
астоящото ръководство се съсредоточава върху областите на отговорност на комисията 

по култура и образование (CULT) на Европейския парламент (ЕП), както е установено 

в приложение VI на Правилника за дейността 1. В резюме, те покриват следните политики:

политика в областта на културата• 

образователна политика и обучение през целия живот• 

многоезичие• 

аудиовизуална политика• 

политика за младежта• 

политика в областта на спорта• 

политика в областта на комуникациите• 

сътрудничество с държави, които не са членки на ЕС, и със съответните • 

международни организации в горепосочените области

В следващия раздел ще изследваме правните основания за тези политики и техните конкретни 

характеристики.

1 VI на Правилника за дейността на ЕП

9
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Като общо въведение си заслужава да се отбележи, че:

1. В повечето случаи националните правителства все още играят водеща роля в оформянето и изпъл-

нението на политиките. Ролята на Европейския съюз (ЕС) обикновено е да подкрепя техните дейст-

вия и да насърчава едно по-интензивно сътрудничество в рамките на цялата Общност. В Договора 

изрично се подчертава, че в областите на образованието и културата, по-специално, не се извършва 

хармонизация, например на съдържанието на училищните учебни програми (вж. член 149).

2. От историческа гледна точка, Общността едва сравнително наскоро е придобила специфични 

правомощия в горепосочените области — в повечето случаи не преди 90-те години. Съответните 

програми водят началото си най-вече от втората половина на 80-те години или от 90-те години.

3. Разходите на ЕС в тези области са все още ниски в сравнение с тези на държавите-членки, 

въпреки че могат да имат значително въздействие.

4. Влиянието на ЕС в тези сфери е изразено в най-голяма степен посредством различните многого-

дишни програми. По тази причина то често е свързано с бюджета. В някои случаи ЕС поема роля, 

свързана с широка политическа координация чрез „отворения метод на координация“ (OMC) 

и други подобни инициативи, като създаването на „критерии за сравнение“. Отвореният метод 

на координация означава сътрудничество и размяна на идеи между правителствата, в опит да се 

постигнат съвместно съгласувани цели. С някои изключения, например по отношение на аудио-

визуалния сектор, ЕС не приема много обвързващо законодателство в горепосочените области.

5. Както това ръководство се надяваме да изясни, най-големият принос, който Общността е ока-

зала в повечето от тези области, е да насърчава контакти между хората в различните страни 

и в сътрудничество с националните правителства, да улеснява обучението, преподаването или 

работата в сферата на изкуствата в чужбина.

6. Работата на комисията по култура често се влияе от дейността на Общността в области, в които 

има по-големи правомощия — например, в международната търговия или правото на работа 

из целия ЕС (свободно движение на работници).

10
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КОНТЕКСТ•
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ•

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, МЛАДЕЖТА 

И АУДИОВИЗУАЛНИЯ СЕКТОР

Договорът от Рим съдържа само едно общо упоменаване на образованието и културата в член 3, 

в който все пак се уточнява, че дейностите на Съюза следва да включват „съдействие в областите на 

образованието и професионалната квалификация и за разцвета на културата в държавите-членки“.

В съответствие с Договора от Маастрихт от 1993 г., настоящите членове 149 (Образование, Мла-

деж), 150 (Професионална квалификация) и 151 (Култура) бяха добавени към правния ред на 

Общността. Те не само добавиха по-подробна информация към неясната формулировка на Дого-

вора, а и, което е от голямо значение, изясниха какви правни инструменти може да използва ЕО 

за постигане на своите цели (вж. по-долу).

Във връзка с образованието, тези цели, определени в член 149, са да „допринася за развитието 

на качествено обучение“ чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, 

ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия. Член 149 поставя ясно 

ограничение върху дейността на Общността, като тя трябва напълно да зачита „отговорностите 

на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните 

системи и тяхното културно и езиково разнообразие“.

13
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Какви дейности се очакват от ЕС  в областта на образованието? Следните:

КАРЕ 1

член 149, параграф 2 от Договора

развиване на европейско измерение в образованието, особено чрез обучение и разпространение на • 

езиците на държавите-членки;

насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното • 

признаване на дипломи и срокове на обучение;

насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;• 

развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на • 

държавите-членки;

насърчаване на развитието на дистанционното образование.• 

Що се отнася до правните инструменти, член 149 гласи, че Общността може да приема поощрителни мерки в тези области — с изклю-

чение на каквато и да е хармонизация — като се използва процедурата за съвместно вземане на решения. Налични са два основни 

инструмента: 1) правно обвързващо „решение“, например за създаване на нова програма за обмен; или 2) „препоръка“ към държа-

вите-членки, например за полагане на усилия за ограничаване на пречките, свързани с обучението или следването в чужбина.

За да е пълна картината, следва да се спомене, че член 150 осигурява на Общността сходни правомощия в областта на професионал-

ната квалификация. В ЕП комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) е тази, която обикновено поема водеща роля при разглеж-

дането на въпроси относно професионалната квалификация. При все това, с развитието на идеята за „обучение през целия живот“ 

разликата между образование и професионална квалификация е станала по-малко ясна през последните години и на практика коми-

сията по култура и образование и комисията по заетост и социални въпроси работят в тясно сътрудничество в тази област.

Относно политиката за младежта, целите на Общността се съсредоточават предимно върху насърчаването на обмен на млади хора 

и млади работници и на контакти между младежки неправителствени организации.

По отношение на културата, предвидените в Договора инструменти са същите като горепосочените. За разлика от образованието 

обаче, процедурата на съвместно вземане на решения изисква единодушие в Съвета — това е предвидено като допълнителна пред-

пазна мярка срещу възможна прекомерна намеса от страна на ЕС в една чувствителна за националния суверенитет област.

14
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ •

Още веднъж, Договорът много внимателно определя обхвата на действията на Общността, като се посочва, че тя следва да „дава своя 

принос за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевре-

менно извежда на преден план общото културно наследство“. В Договора се подчертава, че Общността следва да играе по същество 

по-скоро поддържаща роля, отколкото ролята на инициатор.

Ето какво гласи Договорът относно политиката на ЕС в областта на културата:

КАРЕ 2

член 151, параграф 2 от Договора

Общността подкрепя и допълва националните политики относно:

подобряване на знанията и разпространяване на културата и историята на европейските народи;• 

опазване и закрила на културното наследство от европейско значение;• 

културен обмен с нетърговска цел;• 

художествени и литературни произведения, включително и в аудиовизуалния сектор;• 

подкрепя сътрудничеството с трети страни и международни организации.• 

В член 151, параграф 4, също така се подчертава, че Общността взема предвид културните аспекти при своята дейност по силата на 

други области на политиката, и по-специално нуждата да „зачита и развива разнообразието на нейните култури“. Тази клауза е от 

съществено значение, тъй като политиките на ЕС в други области засягат културния сектор. Да вземем два примера, ГД „Вътрешен 

пазар и услуги“ (MARKT) на Комисията отговаря за закона относно авторското право, докато ГД „Конкуренция“ прилага правилата за 

държавна помощ към субсидиите за кинематографския сектор. В Европейския парламент често се случва комисия, различна от тази 

по култура и образование, да играе водеща роля в тези области. През последните години се привеждаха доводи, че ЕС следва да при-

лага член 151, параграф 4 по-строго и да обръща по-голямо внимание на влиянието на други политики върху културата.

Основният дял от законодателството, който се разглежда от комисията по култура и образование в областта на аудиовизуалния сек-

тор — Директивата „Телевизия без граници“ (вж. по-долу) — се основава на член 47, параграф 2, и член 55 от Договора, които засягат 

съответно свободата на установяване и предоставянето на услуги. Програма МЕДИЯ 2007 се основава на членове 150 и 157 (политика 

в областта на промишлеността).
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СПОРТ

Понастоящем в Договора няма член относно „спорта“ сам по по 

себе си (относно промените в Договора от Лисабон вж. по-долу) 

и поради тази причина няма и конкретно правно основание за ясно 

формулирана политика на ЕС в областта на спорта. Въпреки това, 

много членове от Договора имат въздействие върху икономиче-

ските страни на спорта, с други думи, върху професионалния спорт. 

Тълкуването от Съда на Европейските общности на правилата на 

Договора относно свободното движение на работници, например 

в значителна степен в известното напоследък дело Bosman, има 

последствия от огромно значение за света на професионалния фут-

бол и други групови спортове. Договорът от Ница се опита да урав-

новеси последствията върху професионалния спорт, предизвикани 

от ЕС,  чрез включването на Декларация относно „специфичните 

характеристики на спорта“, която призна неговите важни социални, 

образователни и културни функции. Въпреки това, правилата на ЕС 

все още се прилагат за спорта като за стопанска дейност, а на дру-

гите му аспекти се отделя съвсем ограничено внимание.

КОМУНИКАЦИЯ

Договорът не съдържа конкретна правна основа за „комуника-

ционната“ политика на ЕС. Все пак се счита, че Съюзът трябва да 

разяснява своите политики и да ги подлага на обсъждане. С други 

думи, нуждата от комуникация произлиза по естествен път от 

другите – дейности. Това, разбира се, постепенно придобива 

голямо значение с нарастването на антиевропейските настро-

ения през последните години. Тъй като Договорът не съдържа 

ясно правно основание, трите главни институции (Съвет, Коми-

сия и Парламент) понастоящем поставят началото на една обща 

политика на ЕС в областта на комуникацията посредством „Съв-

местна декларация“, подписана през октомври 2008 г.
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ •

МНОГОЕЗИЧИЕ

При определянето на отговорностите на комисията по култура 

и образование Правилникът за дейността на Парламента не упо-

менава изрично „многоезичието“, но в него се заявява, че ЕП следва 

да защитава културното и езиковото многообразие. При все това 

— както видяхме по-горе — член 149 на Договора конкретно упо-

менава преподаването на език като образователна политика.

„Многоезичието“ е един неясен термин, който означава две неща 

едновременно. От една страна, то се отнася до практическата 

нужда да се преподават езици на хората, за да се насърчават 

контактите и благополучието в ЕС. От друга страна, то подчер-

тава културните права и правата на човека, например правото 

на изразяване на родния език. Накрая, може и да се отнася към 

собствените вътрешни езикови практики на институциите на ЕС. 

Назначаването на член на Европейската комисия по въпросите 

на многоезичието през януари 2007 г. спомогна за неговото уста-

новяване като отделна политическа област. През последните 

години Комисията беше склонна да изтъква значението на мно-

гоезичието като част от Лисабонската стратегия за повишаване 

на икономическата конкурентоспособност на ЕС.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Една от основните промени в Договора от Лисабон е фактът, че 

прави Хартата на основните права обвързваща 2, въпреки че 

пълният – текст всъщност не е включен в Договора. Много от 

нейните разпоредби засягат отговорностите на комисията по 

култура и образование:

2 Договорът от Лисабон променя формулировката на член 6 от Договора за 

Европейския съюз, като декларира, че Хартата „има същата юридическа сила 

като Договорите”.
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Образование: в нея се заявява, че „всеки има право на образова-

ние, както и на достъп до професионално и продължаващо обуче-

ние“ (член 14).

Култура и език: „Изкуствата и научните изследвания са свободни“ 

(член 13) и „Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото 

многообразие“ (член 22).

Аудиовизия, комуникация: „Свободата и плурализмът на меди-

ите се зачитат“ и „всеки има право на свобода на изразяването на 

мнения“ (и двете в член 11).

Младеж: забранява се детският труд и се заявява, че младите 

хора трябва да бъдат защитени срещу икономическа експлоата-

ция и „всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигур-

ност, на тяхното здраве (...) или развитие, или да възпрепятства 

образованието им“ (член 32).

Тези разпоредби вероятно не предават съществено нови права 

на гражданите на ЕС. Съдът на Европейските общности вече 

гарантира зачитането на основните права, включени в конститу-

ционните разпоредби на държавите-членки, а в член 6 от Дого-

вора вече се декларира, че Общността трябва да уважава онези 

права, включени в Европейската конвенция на Съвета на Европа 

за защита на правата на човека и основните свободи. Въпреки 

това, Хартата има политическо значение в смисъл на това, че 

представлява усилията на Съюза да проектира свой „собствен” 

списък от права.
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ •

ТАБЛИЦА 1

Структура на Финансовата рамка на ЕС за периода 2007—2013 г. 

Основни функции и подфункции Дял от общите разходи 

1. Устойчив растеж 44,2 %

1а. Конкурентоспособност за растеж и заетост 8,6 %

1б. Сближаване за растеж и заетост 35,6 %

2. Опазване и управление на природните ресурси 43,0 %

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие 1,2 %

3a. Свобода, сигурност и правосъдие 0,8 %

3б. Гражданство 0,5 %

4. ЕС фактор от световно значение 5,7 %

5. Администрация 5,8 %

Източник: Адаптирано от Справочника за Европейския съюз (Европейски парламент)

БЮДЖЕТ

Общата „многогодишна финансова рамка“ на ЕС, което означава 

бюджета за седемгодишния период от 2007 до 2013 г. (включи-

телно), възлиза на около 975 милиарда евро (т. е. 975 000 милиона 

евро). Това представлява около 1 % от брутния вътрешен продукт 

(БВП) на ЕС.

Както става ясно от таблицата по-долу, която показва структурата 

на многогодишния бюджет, земеделието/развитието на селските 

райони и регионалната политика („сближаване“) все още предста-

вляват лъвския пай от бюджета на ЕС (съответно функция 2 и 1б).

Основните програми в областта на образованието и културата 

възлизат на около 10 170 милиона евро, което представлява 

малко над 1 % от многогодишната финансова рамка 3.

Най-голямата от програмите, за които отговаря комисията по 

култура и образование — програмата за обучение през целия 

живот, се финансира по подфункция 1а; а другите, например 

„Младежта в действие“, „Култура 2007“, „МЕДИА 2007“, „Европа 

за гражданите“ — се финансират по подфункция 3б. Програма 

„Еразмус Мундус“ се финансира отчасти по функция 4, тъй като 

е свързана с външната политика на ЕС.

3 Това са ориентировъчни изчисления на автора.
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ПРИНОС НА КОМИСИЯТА КЪМ ГОДИШНАТА 

БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА

Многогодишната финансова рамка по същество е политическо 

споразумение между двете части на бюджетния орган — Парла-

мента и Съвета. Но действителните разходи се установяват всяка 

година посредством годишната бюджетна процедура. Комиси-

ята по бюджети отговаря за това, но както всяка от останалите 

комисии — всеки септември комисията по култура и образова-

ние допринася за процедурата, като изготвя становище, което 

изразява нейните гледни точки относно бюджетните области, за 

които носи отговорност. Това включва (i) деклариране на поли-

тическите приоритети на комисията и (ii) изменения на проекта 

на бюджета, приет от Съвета през юли. Всеки бюджетен ред 

съдържа цифри със съответни бележки: всеки един от тези два 

елемента или двата заедно могат да бъдат изменяни.

Като общо правило, изпълнението на всеки бюджетен ред е нужно 

да се обосновава чрез основен правен акт (т. е. регламент, дирек-

тива или решение). Многогодишните програми в областта на 

културата, медиите и образованието са Решения и следователно 

съдържат ясни бюджетни насоки.

Като се има предвид, че максималните бюджети по различните 

функции са установени за период от седем години и че много-

годишните бюджети за отделните програми са част от правото, 

което ги установява, комисията по култура и образование раз-

полага с много ограничено поле за действие в рамките на 

годишната бюджетна процедура. Комисията по култура и обра-

зование и Парламентът като цяло използват до голяма степен 

своите бюджетни правомощия да призовават за нови подготви-

телни действия или да правят малки корекции в бюджетите за 

конкретни политики. Например, по време на парламентарния 

мандат за периода 2004—2009 г. ЕП използва своите бюджетни 

правомощия, за да създаде подготвително действие, което сега 

ще се превърне в новата програма „Медия Мундус“. Той също 

така даде своята подкрепа за подготвителни действия в областта 

на спорта, които могат да се превърнат в цялостна програма, ако 

Договорът от Лисабон влезе в сила.
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ •

КАКВО БИ ПРОМЕНИЛ ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН?

Ако Договорът от Лисабон влезе в сила, основното последствие за работата на комисията по култура би било това, че спортът ще се 

превърне в ясно формулирана, макар и допълнителна, област на компетентност на ЕС:

КАРЕ 3

Член от Договора от Лисабон относно спорта

Ревизираният вариант на настоящия член 149 би гласял, че „Съюзът допринася за насърчаването на ролята • 

на спорта в европейския живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се 

на доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция“.

Целите на политиката в областта на спорта биха били: 1) насърчаване на равнопоставеността и принципа на • 

откритост в спортните състезания и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, и 2) закрила 

на физическата и морална неприкосновеност на спортистите, по-специално на най-младите сред тях.

Инструментите, които се прилагат при политиката в областта на спорта, биха били същите като в другите политически сфери в насто-

ящия член 149 (вж. по-горе).

КАРЕ 4

Други промени, внесени с Договора от Лисабон

Политика за младежта: ЕС придобива специална компетентност да насърчава „участието на младите хора • 

в демократичния живот на Европа“.

Култура: по-голям дял на гласуването в Съвета с квалифицирано мнозинство, отколкото с единодушие, • 

чрез прилагане на процедурата на съвместно вземане на решение.

Като цяло, правомощията на ЕС в търговската политика, които досега бяха много ограничени, ще бъдат • 

укрепени с въвеждането на процедура на съвместно вземане на решения в някои области.

Накрая, влизането в сила на Договора от Лисабон също така би променило годишната бюджетна процедура: ще има едно четене на 

бюджета, вместо две, както е понастоящем.
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ОТВОРЕН МЕТОД НА КООРДИНАЦИЯ ОМК

Отвореният метод на координация (ОМК), въведен в контекста на 

Лисабонската стратегия през 2000 г., е политически инструмент, 

който се използва в области, където законодателството не е под-

ходящо за разглеждане на проблеми и/или държавите-членки 

просто имат желание да работят заедно върху политика на рав-

нище ЕС по един по-свободен начин. Традиционно се използва 

в области, в които по-скоро държавите-членки, отколкото Общ-

ността, определят до голяма степен политиката.

На практика той включва размяната на идеи и информация 

между националните органи, които са съгласни да работят за 

постигането на общи цели. Правителствата се оценяват вза-

имно (партньорски проверки): Комисията улеснява обмена 

на най-добри практики и осигурява периодични прегледи на 

напредъка. Понастоящем ОМК се прилага в областите на образо-

ванието и обучението, политиката за младежта и културата.

Тъй като не се включва законодателство, Парламентът (както 

и Съдът на Европейските общности) няма официални правомо-

щия в рамките на ОМК. ЕП, обаче, може да направи така, че гласът 

му да се чуе посредством приемане на незаконодателни доклади, 

изпращане до Комисията на въпроси с искане за писмен отговор 

и задаване на въпроси към членовете на ЕК, отговарящи за тези 

портфолиа, по време на редовни заседания на комисията.
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ •
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РАБОТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МАНДАТ•

РАБОТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МАНДАТ

ПРОГРАМИ

През първата половина на Шестия парламентарен мандат (2004—2009 г.) основната задача, пред която беше изправен ЕП, беше да 

наблюдава приемането на законодателство, по процедурата на съвместно вземане на решения, като дава възможност на следващото 

поколение програми на Общността да влязат в сила през януари 2007 г.

При все това, на Европейския съвет, проведен в Брюксел през декември 2005 г., ръководителите на ЕС решиха да съкратят в зна-

чителна степен предложението на Комисията относно рамковия бюджет за 2007—2013 г. Цялостната финансова рамка на Съюза 

за текущия седемгодишен период беше установена на приблизително 864 млрд. EUR, в сравнение с първоначалното предложение, 

възлизащо на грубо 929 млрд. EUR. В областта на културата и образованието, както и в другите области, Парламентът се бори за 

запазване или увеличаване на предложения бюджет за индивидуални програми, но с ограничен успех. Окончателните суми са пред-

ставени по-долу:

ТАБЛИЦА 2

Основни програми и техните бюджети за периода 2007—2013 г.

Наименование на програмата Бюджет (млн. EUR)

Обучение през целия живот 6 970

Еразмус Мундус 930 (индикативно, само за 2009—2013 г.)

Младежта в действие 885

Медия 2007 755

Култура 2007 400

Европа за гражданите 215

Медия Мундус 15 (индикативно, само за 2011—2013 г.)

Източник: Европейска комисия.
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Най-широкообхватна от новите програми беше новата интегрирана 

програма за обучение през целия живот, включваща четири про-

грами, които преди това са съставлявали част от програма „Сократ“: 

„Комениус“ (училищно образование); „Еразъм“ (висше образование 

и обучение); „Леонардо да Винчи“ (професионално образование и 

обучение) и „Грундвиг“ (образование за възрастни). Най-големият 

дял от тях принадлежи на „Еразъм“, възлизащ на около 40 % от 

разходите на програмата за обучение през целия живот.

В своята законодателна дейност Парламентът успя да увеличи 

месечната стипендия по програма „Еразъм“. През януари 2007 г. тя 

беше повишена на 200 EUR месечно, увеличение от 50 EUR. ЕП също 

така се опита да задълбочи трансграничното сътрудничество между 

съседни страни с подпрограмата „Комениус“, посредством създава-

нето на регионални партньорства по програма „Комениус“.

По отношение на програмата „Младежта в действие“, члено-

вете на ЕП бяха загрижени за насърчаването на участието на 

млади хора в разискванията относно политиката на ЕС за мла-

дежта, както и други политически въпроси. Те успяха да полу-

чат финансиране за „Европейската седмица на младежта“ по 

тази програма. Тази инициатива се провежда приблизително на 

всеки 18 месеца и включва организиране на срещи и разисква-

ния с участието на хиляди млади хора в Брюксел и в държавите-

членки. Сега представлява част от „структурния диалог“ между 

институциите на ЕС и представителите на младежта.

Програма „Медия 2007“ представлява съществен принос от страна 

на ЕС за насърчаване на конкуренцията в сектора на кинематографи-

ята и разпространението на европейски филми в рамките на вътреш-

ния пазар. През последните години тя помогна за финансирането на 

много престижни европейски филми (например „Беднякът милио-

нер“). Често в официалната селекция на филмовия фестивал в Кан се 

срещат филми, които са подкрепени от програма „Медия“.

Парламентът счете, че в първоначалното предложение на Коми-

сията относно програма „Култура 2007“ не се е обърнало дос-

татъчно внимание на опазването на европейското културно 

наследство, както се изисква от член 151 от Договора. По тази 

причина в течение на законодателната процедура ЕП настоя про-

грамата да наблегне в по-голяма степен на наследството: идеята 

за Знак за европейско наследство (вж. по-долу) отразява това.
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РАБОТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МАНДАТ •

ЕП винаги е подкрепял нарастващите преки трансгранични 

контакти на принципа „хора с хора“. Инициативи като „Еразъм“ 

и „Комениус“ правят точно това. Следователно не е изненад-

ващо, че Парламентът оказа значителна подкрепа за програмата 

„Европа за гражданите“, която има за цел да увеличи конта-

ктите чрез финансиране на побратимяване на градове и други 

дейности, които събират хора от различни националности.

През 2008 г. Парламентът одобри удължаване на програмата 

„Еразмус Мундус“ до 2013 г. Програмата цели да даде глас-

ност на европейското висше образование чрез осигуряване на 

финансова подкрепа за студенти от държави, които не са членки 

на ЕС, за обучение по магистърски и докторски програми в уни-

верситети на ЕС. ЕП се опита да подобри работата на програмата 

чрез оказването на натиск върху националните правителства 

за улесняване на издаването на визи за участниците. Също така 

призова за по-широко географско представяне на програмата.

Накрая, Парламентът е в процес на одобряване на новата про-

грама „Медия Мундус“ (за периода 2011—2013 г.), която е вдъ-

хновена от „Медия 2007“. Програмата е предназначена да направи 

аудиовизуалния сектор на ЕС по-конкурентоспособен на светов-

ната сцена, чрез финансиране на съвместни проекти с държави, 

които не са членки на ЕС, например в областта на обучението, 

маркетинга и разпространението.

ОБРАЗОВАНИЕ

Не е случайност, че Програмата „Обучение през целия живот“ се 

финансира под тавана на 1а от многогодишната финансова рамка 

(„Конкурентоспособност за растеж и заетост“). През последните 

години общностната дейност в областта на образованието и обуче-

нието подчертава нуждата от осъвременяване на образователните 

системи като част от „Лисабонската стратегия“, стремежа, обявен по 

време на Европейския съвет през 2000 г., за повишаване на конку-

рентоспособността на европейската икономика. Идеята за „обучение 

през целия живот“ е в центъра на усилията на ЕС. „Обучение през 

целия живот“ означава осигуряване на възможности за обучение на 

хора от различна възраст и с различни възможности и премахване на 

препятствията между официалното и неофициалното обучение.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

През последното десетилетие ЕС е развил известен брой идеи 

за подобряване на трансграничното обучение, университетско 

или професионално, както и на трудовата мобилност. Пример за 

това е изграждането на Европейска система за трансфер на кре-

дити (ECTS), която превръща курсовете в академични „кредити“ 

и „резултати от обучение“, като улеснява студентите при смяната 

на учебните курсове и висшите учебни заведения при сравнява-

нето и взаимното признаване на програми.

По време на мандата 2004—2009 г. и в същия дух, Парламентът 

одобри препоръка на Общността относно сравняване на ква-

лификациите, известна като „Europass“. Тя се състои от папка 

с пет документа, представени в уеднаквен формат, включително 

автобиография и „mobility pass“ (формуляр за мобилност, който 

описва периодите на обучение в чужбина). Парламентът настоя 

за включването в „mobility pass“ на неофициални умения като 

способност за съвместна дейност с хора от различни култури.

Друго оповестено предложение на Комисията от 2005 г. се опита 

да определи набор от важни ключови умения за всички граждани 

на ЕС, който да се използва като инструмент за справка от дър-

жавите-членки. Тази препоръка относно „основните умения за 

обучение през целия живот“ определя осем вида умения, включ-

ващи както по-конкретни, като, например, възможността да се 

общува на майчин език и на чужди езици, така и по-широки, като 

„да се научим да учим“ и „опознаване и изразяване на култури“. 

В своята работа върху предложението ЕП настоя да се вземат под 

внимание нуждите на хората в неравностойно положение.
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РАБОТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МАНДАТ •

През 2008 г. ЕС прие система, която да улесни сравняването на 

квалификации, издадени в различни страни. Тя би дала възмож-

ност на един работодател, например, да сравни квалификациите 

на кандидатите за работа от различни страни, като всички бъдат 

приравнени към общ стандарт – известен като „Европейска ква-

лификационна рамка“. Сега практическата работа е в ход и до 

2010 г. държавите-членки трябва да приравнят националните 

си квалификации към Европейската квалификационна рамка. 

В ЕП, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по 

култура и образование съвместно проследиха одобряването на 

новата препоръка през 2007 г.

Друга важна инициатива, по която комисията по култура и обра-

зование работи съвместно с друга комисия 4, беше създаването на 

Европейски технологичен институт. Целта на Европейския техно-

логичен институт е да събере изследователски екипи и предста-

вители на стопанските среди, за да работят върху иновации. ЕП 

одобри създаването на Европейски технологичен институт, но се 

постара да гарантира, че новият орган не припокрива и не подко-

пава съществуващи структури на ЕС в областта на изследванията.

НЕЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

С приемането на резолюции въз основа на доклади по „собст-

вена инициатива“, Парламентът може да заеме позиция по 

въпроси, които не са предмет на нови законодателни предложе-

ния или дори не са по необходимост в дневния ред за обсъждане 

от Комисията или ЕС. Един пример за това е докладът от 2008 г. 

относно „Болонския процес“, приет през 2008 г., в който се призо-

вава за активизиране на усилията за повишаване на студентската 

4 В този случай комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE).

мобилност след 2010 г. Болонският процес, като междуправител-

ствена инициатива, включваща 46 страни, които имат за цел да 

създадат „Европейска зона за висше образование“, следва да 

е стимулирал студентската мобилност от създаването си през 

1999 г. Ето защо той въведе стандартна структура от три степени 

за университетско образование в Европа (бакалавърска, магис-

търска и докторска). Докладът на Парламента, обаче, привлече 

вниманието към факта, че все още съществуват съществени 

пречки пред мобилността.

Накрая, през декември 2008 г. Парламентът оповести своите 

гледни точки относно изпълнението на целите на Общността 

в областта на образованието и обучението 5, както е изложено 

в Работната програма „Образование и обучение 2010 г.“. В доклада 

на ЕП се изтъкна, че жените все още са представени в недоста-

тъчна степен в някои области на науката и се насърчават практи-

ческите действия за преодоляване на това положение.

5 Вж. досието в Oeil за доклада по собствена инициатива относно Работната 

програма „Образование и обучение 2010 г.“
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ОБЩИ ЦЕЛИ НА ЕС ОТНОСНО ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

През 2003 г. Европейският съвет, в контекста на Лисабонската стратегия, предложи някои общи цели на ЕС относно системите за обра-

зование и обучение, които следва да се постигнат до 2010 г., а именно:

КАРЕ 5

ЦЕЛИ НА ЕС ОТНОСНО ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Лица, напуснали училище рано• : средният дял на млади хора, които напускат училище рано, да се ограничи 

до не повече от 10 %.

Дипломиращи се в областта на математиката, науката и технологиите:•  увеличаване до най-малко 15 % 

на общия брой на дипломиралите се в областта на математиката, науката и технологиите, като в същото 

време нивото на дисбаланс между половете се намали.

Горна степен на средно образование• : гарантиране, че най-малко 85% от 22-годишните са завършили 

горната степен на средното образование.

Лица със затруднения по отношения на четенето• : намаляване с най-малко 20 % в сравнение 

с отношението през 2000 г. на 15-годишните, които имат слаби постижения по отношение на четенето.

Обучение през целия живот• : гарантиране, че най-малко 12,5% от населението в работоспособна възраст 

(групата на хората от 25 до 64 години) е взело участие в обучението през целия живот.

Вж. таблица 5 по-долу за успеха на държавите по отношение на постигането на тези цели.
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РАБОТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТИЯ МАНДАТ •

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АУДИОВИЗУАЛНИЯ СЕКТОР

Законодателна дейност
През декември 2005 г. Комисията предложи преразглеждане на 

правилата, които се прилагат на телевизионния пазар в интернет, 

както се съдържат в директивата „Телевизия без граници“. Парла-

ментът, като други, първоначално подчерта нуждата от осъвре-

меняване на тези правила, тъй като в една ера на технологична 

конвергенция, общоприетите разлики между далекосъобще-

ния и радиоразпръскване бяха и продължават да бъдат все по-

неясни. Един телевизионен канал, например, може да се достави 

от дадена далекосъобщителна компания посредством интер-

нет до потребителя. ЕП одобри новите правила под формата на 

така наречената Директива за аудиовизуалните медийни услуги 

през ноември 2007 г. Всички услуги, включително услугите при 

поискване и нелинейните услуги, сега се покриват от общ регу-

латорен режим, без оглед на технологията, която се използва за 

техния пренос, или на начина, по който се гледат. До ноември 

2009 г. държавите-членки трябва да транспонират Директивата 

за аудиовизуалните медийни услуги в националното си право.

Оказа се, че съгласуването на малко по-гъвкави правила за рек-

ламиране е доста лесно. Цялостната картина не се е променила 

значително: за рекламиране могат да се дадат не повече от 15 % от 

дневното програмно време и не повече от 12 минути на всеки час.

Един по-спорен въпрос в работата на ЕП в съответствие с про-

цедурата за съвместно вземане на решения беше как да се раз-

глежда „позиционирането на продукти“ — практиката на частни 

дружества да плащат, за да могат да бъдат включени определени 

продукти в програмата като част от повествованието. В преговори 

със Съвета, ЕП настоя с успех новите правила да забранят пози-

ционирането на продукти в новините, политическите и детските 

програми. Парламентът подкрепи идеята позиционирането на 

продукти винаги да се придружава от визуално предупрежде-

ние към зрителя, но нямаше пълен успех. Поради това в близко 

бъдеще вероятно значително позициониране на продукти ще 

залее нашите екрани без каквото и да е предупреждение  6.

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и пред-

шестващата я директива, предвижда, че „линейните“ услуги, като 

канали, които предават в съответствие с предварителен график, 

трябва да включват предимно европейски произведения в сво-

ето програмно време. При все това, такива правила не се при-

ложиха за нелинейните услуги, при които потребителят решава 

6 Комисията по култура и образование отправи искане за изследване върху 

позиционирането на продукти, рекламите и децата, което ще бъде завършено 

през май 2009 г.
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ЕП присъди наградата на братята Дардене (Dardenne) от Белгия за 

филма „Le Silence de Lorna“.

Парламентът също така организира кампания за защита на 

медийния плурализъм, като призова например за по-широко 

признание от страна на ЕС на „общностните медии“, или това са 

медии, управлявани на нестопанска основа или от доброволци.

КУЛТУРА

Законодателна дейност

По време на настоящия мандат Парламентът одобри ново зако-

нодателство, с което се осъвременяват оперативните правила 

за присъждане на титлата „Европейска столица на културата“. 

Част от финансирането на тази инициатива се осигурява от про-

грамата „Култура 2007“. Членовете на ЕП подчертаха нуждата от 

укрепване на „европейското измерение“ на инициативата: спе-

челилите наградата оттук насетне ще трябва да посвещават част 

от своите програми на теми с европейски обхват.

кога да гледа програмата. По определение е много трудно да се 

наложат квоти за услугите при поискване, но те стават все по-

важни като дял от времето, през което се гледат програми.

В Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и в други 

примери, ЕП подчертава нуждата от защита на непълнолетните 

и малолетните лица от вредно съдържание. В своята работа върху 

Препоръката „относно защитата на непълнолетните и малолет-

ните лица и на човешкото достойнство“, членовете на ЕП включиха 

формулировка за насърчаване на държавите-членки да въведат 

специфично обучение за използване на интернет за ученици от 

началното училище и техните родители.

Незаконодателна дейност

През 2007 г. Парламентът взе решение да даде своята подкрепа 

за европейското кино чрез създаването на годишната награда 

„LUX”, която се присъжда за филм, занимаващ се със социални 

въпроси или изтъкващ европейската култура. Наградата заплаща 

изготвянето на субтитри за филма на всички 23 официални езика 

на ЕС, включително вариант за хората с увреден слух. През 2008 г. 

ТАБЛИЦА 3

Бъдещи градове – домакини на Европейска столица на културата

Година Градове и/или държави

2009 г. Линц (Австрия), Вилнюс (Литва)

2010 г. Есен (Германия), Истанбул (Турция), Печ (Унгария)

2011 г. Талин (Естония), Турку (Финландия)

2012 г. Гимараеш (Португалия), Марибор (Словения)

2013 г. Кошице (Словакия), Марсилия (Франция)

От 2014 г нататък Известни са само държавите (не градовете) (вж. Решение)
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Общността също така е страна по „Конвенцията за опазване 

и насърчаване на многообразието от форми на културно изра-

зяване“ на ЮНЕСКО от 2005 г., която влезе в сила през март 2007 

г. Понастоящем е все още рано да се каже какви ще бъдат прак-

тическите последици от Конвенцията 7, въпреки че Комисията 

показа, че вече е повлияла върху изготвянето на споразумения за 

търговия и сътрудничество с трети страни. ЕП беше ентусиазиран 

застъпник на Конвенцията, която според него отново потвърждава 

така нареченото „културно противопоставяне“: това означава, че 

принципите на пазара или свободната търговия не могат винаги 

изцяло да се прилагат в сектора на културата. Той съответно оказа 

силна подкрепа на Конвенцията в доклада си в съответствие с 

процедурата на съвместно вземане на решения, който беше одо-

брен през април 2006 г.

Незаконодателна дейност

Законодателният мандат за периода 2004—2009 г. беше белязан 

от публикуването на първото и засега единствено съобщение на 

Комисията относно политиката на ЕС в областта на културата — 

известно като „Европейска програма за култура“. То имаше преди 

всичко символично значение, тъй като самият документ съдър-

жаше малко новости, въпреки че предлагаше използването на 

отворения метод на координация (ОМК) в областта на културата, 

който беше приет от Съвета.

В своята резолюция относно Програмата за култура, ЕП призо-

вава Комисията да предложи конкретни програми за съхранение 

на европейското културно наследство, в съответствие с целите 

на Договора (вж. каре 2 по-горе).

7 Комисията по култура и образование отправи искане за изследване на тази 

тема, което следва да бъде готово в началото на април 2010 г.

Парламентът също така се опита да привлече вниманието към 

съществуващите проблеми чрез одобряването на доклади по 

собствена инициатива, които не са свързани с инициативи на ЕС. 

Пример за това са проблемите, свързани с данъчното облагане 

и социалното осигуряване, пред които са изправени хората на 

изкуството, работещи в чужбина. Например, хората на изкуството, 

които традиционно работят за кратки периоди от време в няколко 

държави-членки, често се сблъскват с трудности при получава-

нето на съответна пенсия за старост в края на своята кариера. 

През юни 2007 г. Парламентът одобри доклад, с който отправя 

искане за съответен отговор от страна на ЕС относно такива про-

блеми, като вследствие на това Съветът се съгласи за работен план 

в областта на културата, имащ за цел да се подобрят и регулатор-
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МНОГОЕЗИЧИЕ

Незаконодателна дейност

В областта на многоезичието, както и в други области на обра-

зователната политика, през последните години Европейската 

комисия се опита да определи критерии, за да улесни срав-

ненията между държавите-членки. ЕП подкрепи тези усилия, 

по-специално в доклада си по собствена инициатива относно 

създаването на „Европейски показател за езикови умения“. Този 

показател беше поискан от Европейския съвет, проведен в Брюк-

сел през 2002 г., за да се осигури една по-обективна картина 

на езиковите умения на гражданите на ЕС посредством обща 

изпитна система. В доклада си от април 2006 г. Парламентът 

призова за добавянето на повече езици към системата, на която 

беше дадено начало с петте най-широко преподавани езика на 

ЕС (английски, френски, немски, испански и италиански).

В този и в други незаконодателни доклади ЕП изрази своята под-

крепа за основните елементи на политиката на ЕС в областта на 

многоезичието, включително принципа „майчин език плюс два“, 

който показва, че учениците трябва да изучават два чужди езика. 

Понастоящем случаят е такъв в повечето, но не и във всички 

държави-членки.

ните условия за пътуващите хора на изкуството. ЕП също така 

подкрепи пилотния проект „Мобилност на хората на изкуството“, 

като включи 1.5 милиона EUR в бюджета на ЕС за изследвания, съв-

местни дейности и обмен на най-добри практики относно прав-

ната рамка за хората на изкуството, които работят в чужбина. 

В друг доклад по собствена инициатива ЕП също така се застъпи за 

идеята да се осигури по-голяма подкрепа за областите на културна 

дейност, като призова за създаването на специфична програма 

в тяхна полза и за прилагане на намалена ставка по ДДС за техните 

дейности, наред с други мерки. За общ преглед на значението на сек-

тора на културата в цялостната заетост в ЕС, вж. таблица 6 по-долу.

2008 година беше Европейската година на междукултурния 

диалог. Приносът на ЕП беше предимно под формата на отпра-

вянето на покани към известни културни и религиозни водачи, 

както и организирането на разисквания с тях.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Незаконодателна дейност

В своя доклад относно Бялата книга на Комисията във връзка 

с европейската политика в областта на комуникациите, одобрена 

през ноември 2006 г., ЕП призова за по-големи усилия за децен-

трализиране на работата чрез инвестиране предимно в контакти 

с обществеността на национално, регионално и местно равнище 

и за опростяване на достъпа до европейски инициативи и про-

грами. Това беше в съзвучие с акцента на Комисията върху рабо-

тата на местно равнище.

Двете институции също така постигнаха съгласие относно нуж-

дата от възприемане на съвместен подход към политиката 

в областта на комуникациите, а това е от особено значение, тъй 

като повечето граждани считат ЕС за един-единствен орган, без 

да правят разлика между институциите.

През октомври 2008 г. това приближаване на гледните точки 

получи официална форма в споразумението „Да общуваме на 

тема Европа в партньорство“, подписано от Съвета, Комисията 

и Парламента. В документа трите главни институции на ЕС се 

съгласиха да установят ограничен брой общи комуникационни 

приоритети на годишна основа.

СПОРТ

Незаконодателна дейност

През май 2008 г. Парламентът разгледа първата и засега един-

ствена Бяла книга на Комисията относно спорта и съответния 

План за действие „Барон дьо Кубертен“. Докладът на ЕП по собст-

вена инициатива като цяло подкрепяше тяхното съдържание, 

включително съсредоточаването върху засилване на борбата 

с „допинга“ (приемане на лекарствени средства), справедливото 

разпределение на печалбите от лотарията и подкрепата за „пра-

вилото за местните играчи“ на УЕФА. При все това, Парламентът 

отправи искане към Комисията да представи по-ясни указания 

относно прилагането на правилата на ЕС в областта на спорта.

В друг доклад по собствена инициатива, членовете на ЕП изра-

зиха тревога относно по-ограничената роля на спорта в образо-

ванието. Докладът препоръча децата да имат най-малко три часа 

по физическо възпитание седмично, за да се подготвят за здра-

вословен начин на живот и да се борят с нарастващите нива на 

затлъстяване сред младежите.

Парламентът също така изрази тревога относно състоянието 

на професионалния футбол, в доклад по собствена инициатива, 

одобрен през 2007 г., в който се подчертава нуждата от съвместни 

усилия от страна на ръководните органи на футбола и политиче-

ските органи, за да се противодейства на отрицателните послед-

ствия като „прекомерната комерсиализация и несправедливата 

конкуренция“, които понастоящем определят облика на играта.
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ПРЪВ ПОГЛЕД КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ  МАНДАТ 20092014 Г.•

ПРЪВ ПОГЛЕД КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ 
МАНДАТ 20092014 Г.

Какво може да се каже на този етап относно работата на комисията по култура по време на пар-

ламентарния мандат 2009—2014 г.?

ПРОГРАМИ

Както по време на мандата 2004—2009 г., държавите-членки и трите главни институции на Общ-

ността ще трябва да преговарят относно нов многогодишен рамков бюджет. Много вероятно 

е връхната точка на тези преговори да бъде в края на 2011 или началото на 2012 г.

След това, комисията по култура и образование естествено ще бъде призована да разгледа, 

в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решения, програми, произтичащи от 

някои или от всички програми, упоменати в настоящото ръководство. ЕП продължава да отдава 

голямо значение на тези популярни програми.

Мобилност и програми

Широкообхватната тема относно „мобилността“ на хората, по-специално младите хора, която 

понастоящем вече е от значение за програмите и политиките на ЕС, може да придобие още по-

голяма важност. Последните проучвания показаха, че мобилността в рамките на ЕС, която е под-

крепяна непосредствено от бюджета на Общността, продължава да бъде ограничена. Например, 

само около 4% от студентите участват в програма „Еразъм“ 8, а е важно да се помогне и на други 

млади хора, освен на студентите, да се образоват, обучават и работят в чужбина.

Независимо от това, като се вземе предвид скромният бюджет на ЕС за култура и образование, 

е трудно да си представим по какъв начин този процент може да се увеличи, ако не се разшири 

финансирането на национално и регионално равнище.

В този контекст си заслужава да се спомене, че Комисията планира да публикува Зелена книга относно 

„новите подходи за насърчаване на трансграничната мобилност на младите хора“ през юни 2009 г.

8 Според списание Le Courrier International, март 2009 г.
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Иновация

Друга общозначима тема, от която се интересува комисията по 

култура и образование, са иновациите, които наред с „Европей-

ската година на творчеството и иновациите“, са включени в про-

грамата за 2009 г. В съответствие с това през юни Комисията се 

очаква да публикува съобщение относно политиката в областта 

на иновациите според обновената Лисабонска стратегия.

ОБРАЗОВАНИЕ

Тема от съществен интерес — тясно свързана с иновациите — 

ще бъде съобщението относно „сътрудничеството между уни-

верситетите и бизнеса“, което Комисията публикува на 1 април 

2009 г. В него вниманието е насочено към това как университе-

тите и частният сектор могат да заздравят своите отношения, 

с цел да се подобри качеството на образованието, да се помогне 

на стопанската дейност и да се постигнат икономически ползи за 

обществото като цяло.

Понастоящем ЕС оценява и преструктурира своето сътрудни-

чество в областта на образованието. Това върви ръка за ръка 

с цялостния процес на преразглеждане на Лисабонската страте-

гия, включително образователния — компонент, след 10 години. 

Публикуването от Комисията през декември 2008 г. на съобщение 

на тема „Актуализирана стратегическа рамка за сътрудничество 

в областта на образованието и обучението“, което съдържа нови 

идеи, даде начало на разискване, на което Парламентът ще бъде 

призован да даде своя принос. Съветът и Комисията се очаква 

да приемат проектодоклад относно съвместния напредък във 

връзка с изпълнението на Работната програма „Образование 

и обучение 2010 г.“ през ноември 2009 г.

Както вече беше загатнато по-горе, обширният въпрос относно 

мобилността и по-специално функционирането на европейските 

„критерии за сравнение“ може да бъдат подложени на внима-

телно разглеждане. Инициативи като Европейската квалифика-

ционна рамка са най-скорошни и ще са им необходими няколко 

години, за да бъдат осъществени. Десетгодишнината от „Болон-

ския процес“ през 2009 г. вече подхранва усилия за оценяване 

на неговото въздействие и представлява част от същото разиск-

ване. На заден план са усилията за насърчаване на общи меха-

низми за осигуряване на качеството, които имат възможност 

да укрепят доверието между държавите-членки при обмена на 

образователни курсове.
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МЛАДЕЖ

С публикуването на съобщение относно възобновената европей-

ска стратегия „Инвестиране в младежта“, което се очаква в края 

на април 2009 г., ще започне ревизиране на политиката на ЕС за 

младежта, включително ОМК в тази област. Парламентът ще бъде 

призован да заяви своята позиция по време на това разискване. 

Тематичният отдел ще следи изготвянето на външно изследване 

на тази тема, което ще се гради на вече публикуваната изследо-

вателска бележка.

Институциите на ЕС наскоро подчертаха нуждата от създаване 

на повече възможности за младите хора да извършват добро-

волна работа извън своята държава-членка. През ноември 2008 

г. Съветът прие Препоръка относно мобилността на младите 

доброволци в Европейския съюз.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АУДИОВИЗУАЛНИЯ СЕКТОР

От комисията по култура и образование не се очаква да ревизира 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги през следващия 

законодателен мандат. Въпреки това, прилагането въз основа на 

новите правила е много възможно да остане тема от политически 

интерес, особено след като Комисията е задължена да публикува 

доклад относно изпълнението до декември 2011 г.

От практическо значение е и препоръката относно „медийната гра-

мотност в цифрова среда“, която Комисията се очаква да публикува 

през юни 2009 г. Парламентът вече сигнализира, че отдава значение 

на подобряването на способността на хората да разбират и взаимо-

действат с медиите, особено по време на ученическите им години, 

в доклад по собствена инициатива, приет през декември 2008 г.

Комисията се очаква да представи второ съобщение — а не пре-

поръка, както първоначално се очакваше — което да съдържа 

идеи относно разпространението на „творческо съдържание 

онлайн“ в ЕС, предимно по интернет, по-специално за разреша-

ване на трудни въпроси, свързани с управлението на цифровите 

права, лицензирането на права за цялата Общност или за много 

територии, както и компенсационни механизми за възпроизвеж-

дане за лично ползване. Комисията по култура и образование не 

може да бъде водеща комисия по този въпрос.
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Такъв ще бъде и случаят с преразглеждането на Съобщението 

относно радиоразпръскването, което ще скицира по какъв начин 

Комисията възнамерява да разгледа държавната помощ за пуб-

личните радио-и телевизионни разпространители през идните 

години. През ноември 2008 г. Комисията публикува проект на реви-

зирания вариант на съобщението относно радиоразпръскването 

от 2001 г. Като следствие от това, комисията по култура и образо-

вание организира изслушване по въпросите на бъдещата роля на 

публичните радио-и телевизионни разпространители в началото 

на март 2009 г. Сега от Комисията се очаква да публикува оконча-

телния вариант на ревизираното съобщение относно радиораз-

пръскването през втората половина на 2009 г. Това, разбира се, не 

е нов закон, а указание за всички заинтересовани относно начина, 

по който Комисията възнамерява да упражни своите съществу-

ващи правомощия във връзка с държавната помощ по отношение 

на публичните радио-и телевизионни разпространители, по-спе-

циално за инвестиции в нови медии.

КУЛТУРА

През ноември 2008 г., Съветът отправи искане към Комисията да 

изготви предложение за преобразуване на „Знака за европейско 

наследство“ в инициатива на ЕС. Последното, предприето като 

междуправителствена схема през 2007 г., има за цел да развие 

общо възприятие на историята на Европа в някои конкретни 

обекти. По тази причина предложението допълва добре извест-

ната класация на ЮНЕСКО на обектите, които са от световен 

интерес. Според Комисията Знакът на европейското наследство 

вече е присъден на 60 обекта.

Комисията понастоящем провежда онлайн консултация относно 

тази инициатива, която ще продължи до 15 март 2009 г. Също така 

ще направи „оценка на въздействието“. Следователно законода-

телно предложение може да се очаква през пролетта на 2010 г.

Както беше споменато по-рано, Конвенцията на ЮНЕСКО е много 

вероятно да остане актуална през следващите години, като се 

има предвид, че ефектите от нея се проявяват постепенно. Чле-

новете на комисията по култура и образование ще бъдат при-

зовани да следят за прилагането на член 151, параграф 4, който 

представлява неотменна задача.

СПОРТ

Както споменахме, ЕС вече е приел „План за действие“ относно спорта, 

който включва позиции като финансиране на общоевропейски уси-

лия в борбата срещу допинга. Очаква се в близко бъдеще Комисията 

да разшири тази неразвита политика чрез предлагане на самостоя-

телна общностна програма в областта на спорта. Това обаче няма да 

се осъществи, ако Договорът от Лисабон не влезе в сила.
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ПРЪВ ПОГЛЕД КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ МАНДАТ 20092014 Г. •
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ОТНОСНО ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ•

ОТНОСНО ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ

КАКВО Е ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ?

Тематичните отдели са изследователски единици, които осигуряват становищата на вътрешни 

или външни експерти (посредством конкурентна тръжна процедура). Понастоящем има 5 тема-

тични отдела (ТО), които покриват всички области на отговорност на комисиите на ЕП и други 

органи. Те са разделени както следва: 

Политики в областта на икономиката и науката (ТО „A“), Структурни политики и политика на сбли-

жаване (ТО „Б“), Права на гражданите и конституционни въпроси (ТО „В“), Тематичен отдел по 

бюджетни въпроси, Тематичен отдел по външни политики.

ВЪТРЕШНИ ИЛИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА: КАКВА Е РАЗЛИКАТА?

Експертните становища могат да се изготвят на вътрешно или външно ниво. Когато една парла-

ментарна комисия отправя искане, съответният тематичен отдел проучва дали е във възможност-

ите му да осигури вътрешно становище. По тази причина част от предоставяните изследвания се 

изготвят от персонала на съответния тематичен отдел. Ако това не е възможно, се предприемат 

конкурентни тръжни процедури. Последните се различават по отношение на продължителност 

и сложност в зависимост от естеството на поисканата тема и съответния бюджет.

КАКВИ „ПРОДУКТИ“ ПРЕДОСТАВЯТ ТЕМАТИЧНИТЕ ОТДЕЛИ?

Бележки (вътрешни и външни)• 

Изследвания (външни)• 

Разглеждане на оценки на въздействието на ЕК (вътрешни и външни)• 

Семинари (външни)• 

Доклади (вътрешни)• 
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КЪДЕ МОГАТ ДА СЕ ОТКРИЯТ ДОКУМЕНТИ НА 
ТЕМАТИЧНИЯ ОТДЕЛ?

Всички документи на тематичния отдел, освен онези, които са 

класифицирани като поверителни, са на разположение онлайн 

или на място в библиотеката.

Интернет: 

www.europarl.europa.eu/studies

Интранет: 

http://www.europarl.ep.ec

IPOLnet → Directorate B → Policy Department B

Доклади: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets

Екземпляри от изследвания и бележки на хартиен носител могат да 

се изпращат на членове на ЕП и техния персонал при поискване.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ДИРЕКЦИЯ „Б“?

Ако желаете да получите информация или да се абонирате за 

нашия бюлетин, моля да се свържете с нас на адрес: 

poldep-cohesion@europarl.europa.eu.

За въпроси относно изследвания, свързани с дейностите на 

комисията по култура и образование, моля, обръщайте се към:

Gonçalo Macedo

Имейл: goncalo.macedo@europarl.europa.eu

Телефон: +322 284 1361

КАК СЕ ОТПРАВЯ ИСКАНЕ?

Парламентарният орган, въз основа на своите политически 

приоритети, отправя писмено искане до съответния тематичен 

отдел. По-специално за становища от страна на външни експерти 

искането трябва да се основава на решение на координаторите 

на комисията.

КАКЪВ БЮДЖЕТ ИМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ?

Годишен бюджет, вариращ според броя на членовете на ЕП 

в комисията, се разпределя между всички постоянни комисии, 

подкомисии, анкетни комисии и временни комисии. Те имат 

право да се възползват от него за външни изследвания на коми-

сията.

КАКВИ СА ОБИЧАЙНИТЕ КРАЙНИ СРОКОВЕ?

Крайните срокове за бележките зависят от тяхната дължина 

и сложност. Обичайният краен срок е от 3 до 6 седмици. Край-

ните срокове за изследвания зависят от сложността на заявения 

предмет и от бюджета, тъй като последният определя процеду-

рата, която се следва. Разумният срок за предоставяне на външни 

становища би бил между 6 и 12 месеца. За точно пресмятане на 

конкретно искане, моля, обърнете се към тематичния отдел.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ•

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Т
ематичен отдел „Б“ е предоставил известен брой изследвания и бележки, чиято цел е да 

допринесат за работата на комисията.

По-долу е представен подбор на тези документи. Пълният списък е на разположение за 

консултация на интернет сайта ни в Интранет.

Бележка относно ‘Политика за младежта и участието й в ЕС’

Gonçalo Macedo, Европейски парламент, 2009 г. Налична на EN, DE, FR.

Изследване относно ‘Мобилност на училищните преподаватели в Европейския съюз’

London Economics, 2008 г. Налично на EN, DE, FR.

Изследване относно ‘Многоезичието: между политическите цели и тяхното изпълнение’

Menon Network EEIG, 2008 г. Налично на EN, DE, FR, IT.

Изследване относно ‘Европейското кино онлайн: Минало и настояще’

Kern European Aff airs, 2008 г. Налично на EN, DE, FR, IT

Бележка относно ‘Болонски процес: Постиженията на държавите-членки с днешна дата’

Jackie Brown и Victoria Joukovskaia, Европейски парламент, 2008 г. Налична на EN, DE, FR.

Изследване относно ‘Междукултурно образование в ЕС’

Cristina Allemann-Ghionda, Университет на Кьолн, 2008 г. Налично на EN, DE, FR.

Бележка относно ‘Преглед на медийната грамотност’

Gonçalo Macedo, Европейски парламент, 2008 г. Налична на EN, DE, FR.

Изследване относно ‘Съдържание и качество на учителското образование в Европейския съюз’

Институт по образование — Университет на Лондон, 2008 г. Налично на EN, DE, FR.
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ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

Следните теми ще бъдат включени във вътрешни и външни изследвания през следващите 

месеци:

Мобилност на произведения на изкуството в рамките на ЕС (май 2009 г.)• 

Правила за рекламната дейност и тяхното въздействие в съответствие с новата • 

директива за аудиовизуалните медийни услуги (май 2009 г.)

Организации за колективно управление на права и културно разнообразие • 

в сектора на музиката (юни 2009 г.)

Държавна помощ за публични радио- и телевизионни разпространители • 

и Съобщение за радиоразпръскването (юли 2009 г.)

Ревизирана политика на ЕС за младежта (есента на 2009 г.)• 

Диалог между университетите и бизнеса (есента на 2009 г.)• 

Социална среда на студентите по програма „Еразъм” (2010 г.)• 

Изпълнение на Конвенцията на ЮНЕСКО (2010 г.)• 
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ПОЛЕЗНИ ФАКТИ И ЦИФРИ•

ПОЛЕЗНИ ФАКТИ И ЦИФРИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 4

Обществени разходи за образованието като % от БВП

1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

ЕС-27 4,68* 5,06 * 5,14 * 5,06 * 5,04 *
Белгия 6,11 6,05 5,99 5,95 
България 2,60 4,28 4,19 4,03 4,23 4,51 4,51
Чешка република 4,71 3,95 4,04 4,32 4,51 4,37 4,25
Дания 8,08 8,30 8,28 8,44 8,33 8,43 8,28 
Германия 4,45 4,70 4,70 4,59 4,53
Естония 6,05 5,71 5,57 5,48 5,31 4,98 4,87
Ирландия 5,30 4,82 4,29 4,29 4,39 4,72 4,77
Гърция 3,09 3,48 3,71 3,55 3,58 3,84 3,98
Испания 4,62 4,42 4,28 4,25 4,28 4,25 4,23
Франция 6,01 5,95 6,03 5,57 5,88 5,79 5,65
Италия 4,78 4,65 4,47 4,62 4,74 4,58 4,43
Кипър 4,89 5,61 5,44 6,55 7,29 6,70 6,92 
Латвия 5,14 5,85 5,64 5,71 5,32 5,07 5,06
Литва 5,18 5,99 5,63 5,85 5,18 5,20 4,95 
Люксембург 4,03 3,79 3,78 3,87 3,81 
Унгария 4,51 4,59 4,50 5,37 5,85 5,43 5,45
Малта 4,82 4,52 4,38 4,70 4,85 6,82
Нидерландия 5,03 4,82 4,86 4,90 5,12 5,16 5,19
Австрия 5,94 5,80 5,66 5,67 5,50 5,44 5,44
Полша 4,67 5,02 4,87 5,41 5,35 5,41 5,47 
Португалия 5,32 5,36 5,42 5,54 5,57 5,29 5,40 
Румъния 2,88 3,52 3,44 3,29 3,48
Словения 5,87 5,91 5,85 5,83
Словакия 4,53 4,53 4,15 4,31 4,30 4,19 3,85 
Финландия 6,99 6,26 6,08 6,21 6,41 6,42 6,31
Швеция 7,36 7,69 7,31 7,43 7,30 7,18 6,97
Обединено кралство 5,10 4,77 4,64 5,20 5,34 5,25 5,45

(*) Изчисление на Евростат
Източник: Показатели на Евростат относно финансиране на образованието
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ТАБЛИЦА 5

Представяне на страната и напредъка — във всяка базова област

Напускащите рано 
училище

Обучение през целия 
живот

Горна степен на 
средно образование

Дипломиращи 
се в областта на 
математиката, 

науката и 
технологиите

Лица със затрудне-ния 
при четенето

ЕС      

Белгия      

България      

Чешка 
република

     

Дания      

Германия      

Естония      

Ирландия      

Гърция      

Испания      

Франция      

Италия      

Кипър      

Латвия      

Литва     

Люксембург      

Унгария      

Малта      

Нидерландия      

Австрия      

Полша      

Португалия      

Румъния      

Словения      

Словакия      

Финландия      

Швеция      

Обединено 
кралство
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ПОЛЕЗНИ ФАКТИ И ЦИФРИ•

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА

Над критерия за 

сравнение на ЕС

Под критерия за 

сравнение на ЕС

подобрено представяне
ПРИДВИЖВАНЕ 

НАПРЕД
КОМПЕНСИРАНЕ

влошено представяне
МОМЕНТЕН 

ЗАСТОЙ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 
ИЗОСТАВАНЕ

 Всички страни имат предимства и недостатъци по отношение на петте критерия за срав-• 

нение, като нито една страна „не изостава“ във всички области. Нито една страна не се 

намира над критерия за сравнение във връзка с представянето и придвижването напред 

във всички области.

 Полша има равнища на представяне над критерия за сравнение на ЕС и се придвижва • 

напред в четири от петте области. Австрия, Дания, Финландия, Словения и Швеция показ-

ват равнище на представяне и напредък в три области.
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КУЛТУРА

ТАБЛИЦА 6

Дял на заетостта в областта на културата от общата заетост през 2005 г. (в 1000)

Заетост

Култура Общо % на културата от общата заетост

ЕС-27 4 940,3 208 945 2,4

Белгия 88,4 4 212 2,1

България 53,4 3 008 1,8

Чешка република 93,7 4 739 2,0

Дания 82.4 2 737 3,0

Германия 1 003,9 36 179 2,8

Естония 19,2 609 3,2

Ирландия 47,9 1 929 2,5

Гърция 92,4 4 382 2,1

Испания 389,8 18 893 2,1

Франция 487,9 24 312 2,0

Италия 464,4 22 650 2,1

Кипър 7,8 348 2,2

Латвия 27,5 1 028 2,7

Литва 36,3 1 453 2,5

Люксембург 3,5 193 1,8

Унгария 79,8 3 891 2,1

Малта 3,4 148 2,3

Нидерландия 305,8 8 112 3,8

Австрия 88,6 3 754 2,4

Полша 231,3 13 947 1,7

Португалия 69,8 5 132 1,4

Румъния 97,8 9 298 1,1

Словения 22,2 947 2,3

Словакия 40,3 2 196 1,8

Финландия 79,3 2 418 3,3

Швеция 153,5 4 357 3,5

Обединено 

кралство
870,0 28 072 3,1

Събиране на данните: март 2007 г.
Източник: Евростат, Проучване на работната сила в ЕС.
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ПОЛЕЗНИ ФАКТИ И ЦИФРИ•

МНОГОЕЗИЧИЕ
ТАБЛИЦА 7

процент на учениците, изучаващи два чужди езика, според степента на ISCED

Процент на учениците, изучаващи 
2 чужди езика, степен ISCED 2 (GEN), 

2006 г.

Процент на учениците, изучаващи 
2 чужди езика, степен ISCED 3 (GEN), 

2006 г.

Процент на учениците, изучаващи 
2 чужди езика, степен ISCED 3 (пред-
професионално и професионално), 

2006 г.

ЕС 52,3 50,1 27,8
Белгия 28,6 59,9 41,5
Белгия-Френска общ. 0,5 73,4 19,7
Белгия-Фламандска 

общност
47,9 45,6 55.8

България 27,6 77,4 47,5
Чешка република 9,6 96,9 28.6
Дания 97,2 74,6 -
Германия : : :
Естония 67,1* 34,1* 83,9*
Ирландия 11,3 7,6 2,8
Гърция 95,0 6,9 1,0
Испания 40,4 27,3 2,7
Франция 50,7 83,2 10,2
Италия 71,9 18,5 34,7
Кипър : : :
Латвия 62,1 63,7* :
Литва 78,8 52,0 12,2
Люксембург 47.2 9,1 19,3
Унгария : : :
Малта 77,5 18,5 -
Нидерландия 32,7 43,7 :
Австрия 9,1* 63,7* 25,1*
Полша : : :
Португалия 95,4 9,2 17.1
Румъния 96,0 88,3 37,0
Словения 34,1 92,5 35,3
Словакия 15,7 97,3 32,5
Финландия 76,0 40,1 :
Швеция 71,0 71,8 9,9
Обединено кралство 6,2 1,6 :
Хърватия : 84,1 15,8
Норвегия : : :

*Изчисления на Евростат.
Източник: Евростат.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ  НА ИНФОРМАЦИЯ•

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ 
НА ИНФОРМАЦИЯ

По-долу ще намерите списък със съответни източници на информация:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Комисия по култура и образование: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CULT

Законодателна обсерватория: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/

Библиотека: 

http://www.library.ep.ec/library-app/services/home.action?pid=01

Доклади на Европейския съюз: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=EN&id=73&ftuId=theme.html

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Съвет на Европейския съюз: 

http://consilium.europa.eu/

Европейска комисия: ГД „Образование и култура“: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

Европейска комисия: ГД “Информационно общество и медии“:

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm

Комитет на регионите: 

www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Европейски икономически и социален комитет: 

http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp
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Европейски парламент

Практическо ръководство — Култура и Oбразование

Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските общности

2009 г. — 53 стр. — 21 x 21 cm

ISBN 978-92-823-2750-0

Doi: 10.2861/35587

Как да получим публикации на Европейския съюз?

Платени публикации:

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);• 
от близката книжарница, като посочите заглавието, името на издателя и/или ISBN номера;• 
като се обърнете пряко към един от нашите разпространители. За да получите координатите им, • 
посетете следния адрес: http://bookshop.europa.eu или изпратете факс на следния номер: 

+352 2929-42758.

Безплатни публикации:

чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);• 
от представителствата или делегациите на Европейската комисия. За да получите координатите им, • 
посетете следния адрес: http://ec.europa.eu/ или изпратете факс на следния номер: +352 2929-42758.
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СНИМКИТЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:  iStock International Inc., Photodisk, Phovoir

Роля

Тематичните отдели са изследователски звена, които предоставят 

специализирани съвети на комисиите, вътрешно-парламентарните 

делегации и други парламентарни органи. 

Тематични области

Земеделие и развитие на селските региони

Култура и образование 

Рибно стопанство

Регионално развитие

Транспорт и туризъм 

Документи

Посетете интернет страницата на Европейския парламент: 

http://www.europarl.europa.eu/studies

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ
Структурни политики и политика на сближаване Б 

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 
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