
Справочник за Европейския съюз - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

МЛАДЕЖТА

Младежта е област на националната политика и поради това не е възможно
да се извършва хармонизация на равнището на ЕС, който в случая изпълнява
само спомагателна роля. Програмата „Еразъм+“ съдържа част, посветена
на младежта, която насърчава младежкия обмен в рамките на ЕС и с
трети държави. През последните няколко години Европейският съюз укрепи
политиките си по отношение на младите хора, както е видно от инициативата
за създаване на Европейски корпус за солидарност и проекта DiscoverEU.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(Договор за ДФЕС) представляват правното основание за действията на Съюза
в областта на младежта. За действията, попадащи в обхвата на членове 165
и 166, се прилага обикновената законодателна процедура. По отношение на
политиката за младежта изрично се изключва възможността за хармонизиране
на законодателствата на държавите членки. Съветът може да приема препоръки
въз основа на предложения на Комисията.
Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа
сила като Договорите (член 6 от Договора за Европейския съюз), включва един
член, който се отнася до правата на детето (член 24), и друг член относно
забраната на детския труд и защитата на работещите младежи (член 32).

ЦЕЛИ

Член 165 от ДФЕС гласи, че действията на Съюза имат за цел да насърчават
развитието на младежкия обмен и обмена на социално-образователни
инструктори, както и участието на младите хора в демократичния живот на
Европа. Член 166 предоставя възможността на ЕС да провежда политика на
професионално обучение, която подкрепя и допълва действията на държавите
членки. В този член се възлага на Съюза да улесни достъпа до професионално
обучение и да насърчава мобилността на обучаващите и обучаваните, и в
частност на младите хора.
Освен от тези разпоредби децата и младите хора извличат ползи и от политиките
на ЕС в други области като образованието, обучението и здравеопазването, както
и в областта на правата и закрилата на децата и младите хора.

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

А. Стратегическа рамка
1. Стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г.:
ангажиране, свързване и овластяване на младите хора
На 26 ноември 2018 г. Съветът прие резолюция относно новата стратегия на ЕС за
младежта за периода 2019—2027 г. В текста се предлага да се обърне специално
внимание на следните аспекти:
— насърчаване на участието на младите хора в гражданския и демократичния

живот;

— свързване на младите хора в цяла Европа и извън нея с цел насърчаване
на доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарността и
междукултурното разбирателство;

— оказване на подкрепа за овластяването на младите хора чрез качество,
иновации и признание за младежката работа.

През юни 2021 г., като част от тази стратегия, Комисията назначи за първи път
„координатор на Европейския съюз за младежта“ в лицето на Биляна Сиракова.
Нейната роля е да укрепва междусекторното сътрудничество в рамките на
Комисията.
Б. Разходни програми на ЕС в областта на младежта
1. „Еразъм+“
Програмата „Еразъм+“ разпределя 10,3% от бюджета си за периода 2021—
2027 г. за дейности в сектора на младежта, или това са над 2,5 милиарда евро,
което представлява нетно увеличение в сравнение със съответната сума от
1,48 милиарда евро за периода 2014—2020 г. От тази програма могат да се
възползват не само учениците и студентите, но също и стажантите и младите
работници. В сравнение с предишният период „Еразъм+“ предлага специална
схема за финансиране на „дребномащабни партньорства“, от която следва
да се възползват по-специално младежките сдружения. Една от целите на
програмата е да се насърчи усещането за принадлежност към Европейския съюз
посредством инициативата DiscoverEU, която предоставя възможност на младите
хора да открият многообразието на Европа чрез опознаване на нейното културно
наследство.
2. Европейски корпус за солидарност
Създаденият през декември 2016 г. Европейски корпус за солидарност е
инициатива, чиято цел е да се даде възможност на младите хора на възраст
между 18 и 35 години да участват в дейности за солидарност в собствената си
държава или в чужбина чрез доброволческа дейност, стаж или трудов договор
в различни области като здравеопазването или опазването на околната среда.
Досега над 60 000 млади хора са се възползвали от тази схема.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://europa.eu/youth/strategy_bg
https://europa.eu/youth/strategy_bg
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg
https://europa.eu/youth/discovereu_bg
https://europa.eu/youth/solidarity_bg


Справочник за Европейския съюз - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

В. Други инициативи на ЕС
1. Подсилена гаранция за младежта
Създадената през 2013 г. гаранция за младежта е схема, която дава възможност
на младите хора да получат качествено предложение за работа, за продължаване
на образованието, за чиракуване или за стаж в срок от четири месеца след като
останат без работа или напуснат системата на формалното образование. С оглед
на нейния успех тази схема беше укрепена през 2020 г. чрез препоръката на
Съвета „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“.
2. Политики за закрила на децата
Съгласно определението в Конвенцията на ООН за правата на детето дете е
всяко човешко същество на възраст под 18 години. Чрез Договора от Лисабон се
въведе целта ЕС да насърчава правата на детето, а Хартата на основните права
гарантира закрилата на правата на детето от страна на институциите на ЕС, както
и от държавите членки.
На 15 февруари 2011 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Програма на
ЕС за правата на детето“. Целта е да се заяви отново твърдият ангажимент на
всички институции на ЕС и на всички държави членки да насърчават, защитават
и прилагат на практика правата на детето във всички съответни политики на
ЕС, както и тяхната воля да въплътят този ангажимент в конкретни резултати.
Правата на детето и предотвратяването на насилието над деца, младежи, жени
и други изложени на риск групи също така се защитават и подпомагат в рамките
на програмата „Права и ценности“ (2021—2027 г.).
През 2016 г. Парламентът и Съветът приеха директива относно процесуалните
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на
наказателнoто производствo. Тази директива следва да гарантира, че децата,
които отговарят на това определение, са в състояние да разбират и следят
производството и да упражняват правото си на справедлив съдебен процес. Тя
следва също така да предотвратява рецидивизма и да насърчава социалното
приобщаване на децата.
3. Младежта и медиите
Интернет технологиите предлагат отлична възможност на децата и младите хора
да се възползват от ресурсите за обучение по електронен път и да участват в
обществените дебати. При все това децата също така могат да се окажат особено
уязвими спрямо съвременните технологии. Приетата през 2010 г. Директива
за аудио-визуалните медийни услуги гарантира защитата на малолетните и
непълнолетните лица от съдържание, което може да им навреди, независимо
дали то се предлага от традиционните радио- и телевизионни оператори или чрез
услуги по заявка. През 2016 г. Комисията предложи да преразгледа текста, така че
приложното му поле да обхваща и платформите за споделяне на видеоклипове
с оглед на борбата със словото на омразата и защитата на малолетните и
непълнолетните лица от съдържание, което може да им навреди сериозно.
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4. Европейски младежки портал
Европейският младежки портал е уебсайт, който помага на младите хора в цяла
Европа да открият множеството възможности, предлагани от Съюза в различни
области (доброволчество, работа, учене, култура и творчество и др.).
5. Европейска седмица на младежта
На всеки две години Комисията, заедно с Парламента, организира Европейската
седмица на младежта, която има за цел да предложи на младите хора дейности
във всички държави, участващи в програмата „Еразъм“, и да ги запознае с
различните възможности за мобилност, с които те разполагат в Съюза.
6. 2022 г. — Европейска година на младежта
Принципът на Европейската година на младежта за 2022 г. беше обявен от
председателя на Комисията г-жа Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието
на Съюза през 2021 г. Целта на тази проява е да се отдаде признание на
поколението, което пострада най-много от пандемията от COVID-19, да се
подкрепят най-уязвимите млади хора и да се популяризират възможностите,
които Съюзът предлага на младите хора, с идеята да се черпи вдъхновение от
идеите на младите хора с оглед на укрепването на европейския проект.
7. Европейска столица на младежта
„Европейска столица на младежта“ е инициатива, лансирана от Европейския
младежки форум през 2009 г. Всяка година европейски град, избран за
Европейска столица на младежта, получава възможността да насочи вниманието
към новаторски инициативи, стартирани от млади хора и предназначени за
младежта.
8. Конкурс „Youth4Regions“
Конкурсът Youth4Regions е насочен към млади журналисти, които се интересуват
от регионалната политика на ЕС. Победителите в конкурса могат да се възползват
от обучение по европейски въпроси и от наставничество от страна на журналисти
с богат опит и разполагат с възможността да участват в посещения на журналисти,
организирани от Комисията, в държавите членки.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги се е застъпвал за тясно сътрудничество между държавите
членки в областта на младежта. Той играе активна роля във формулирането на
политиката за младежта, например чрез своите резолюции относно:
— оценката на стратегията на ЕС за младежта (2013—2015 г.);

— гаранция за младежта;

— насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и
обучение;

— младежката заетост;

— политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица;
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— последствията от COVID-19 за младежта и спорта;

— овластяването на европейската младеж: заетост след пандемията и
социално възстановяване.

В решението за Европейската година на младежта (2022 г.) Парламентът
настоя да се осигури достатъчно финансиране за Европейската година и за
участието на младежките организации на всички етапи от нейната подготовка.
Европейската година следва също така изрично да насърчава мерките за
справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, като
например тяхното социално положение и благосъстояние след пандемията от
COVID, както и условията им на труд. Тя следва също така да стимулира усилията
за овластяване на младите хора с цел те да придобият съответните знания и
умения и да разбират по-добре своята работна среда.
На 18 май 2021 г. Европейският парламент прие програмата „Европейски корпус
за солидарност“ за периода 2021—2027 г. За първи път този проект разполага
със специален бюджет от над един милиард евро, благодарение на което
около 350 000 млади хора ще могат да участват в него. Членовете на ЕП
изразиха желание Европейският корпус за солидарност да бъде по-достъпен
за младите хора с ограничени перспективи, например хората с увреждания и
хората от изолирани или маргинализирани общности, както и за младите хора
със затруднения в ученето или със здравни проблеми. Те също така се застъпиха
за това да се направи ясно разграничение между доброволческите дейности и
назначенията на работа, за да се гарантира, че никоя участваща организация не
използва млади хора като неплатени доброволци, когато са налице потенциални
качествени работни места. Парламентът настоя, че приемните организации
трябва да докажат качеството на предлаганите от тях дейности и да зачитат по-
стриктно разпоредбите в областта на здравословните и безопасни условия на
труд. И накрая, той осигури, че програмата ще бъде подлагана на оценки с оглед
на нейния принос за постигането на целите на Европейския съюз в областта на
климата.
В резолюцията си от 14 септември 2017 г. Парламентът препоръча да се
съгласуват приоритетите на програмата „Еразъм“, стратегията на ЕС за младежта
и други програми, финансирани от Съюза. Също така именно Парламентът
препоръча над 10% от бюджета на програмата „Еразъм“ да бъдат предназначени
за дейности в областта на младежта.
Парламентът защитава също така висшите интереси на детето въз основа
на получените петиции. Той прие резолюция относно бедността сред децата.
Парламентът също така насочи вниманието си към правата на детето извън
границите на ЕС, по-конкретно като прие резолюции относно образованието за
деца при извънредни ситуации и продължителни кризи и относно недохранването
и непълноценното хранене при децата в развиващите се страни. През 2015 г.
той прие резолюция относно борбата срещу сексуалното насилие над деца
в интернет[1]. През октомври 2018 г. Парламентът прие законодателното
предложение на Комисията за преразглеждане на Директивата за аудио-

[1]За повече информация вж. информационен фиш 3.6.2 относно аудио-визуалната и медийната политика.
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визуалните медийни услуги. Съгласно новите разпоредби телевизионните
оператори ще бъдат задължени да намалят излагането на децата на реклами
за нездравословни храни или напитки; забранява се съдържанието, подбуждащо
към насилие, омраза и тероризъм; неоправданото насилие и порнографията ще
бъдат предмет на най-строги мерки.
С цел насърчаване на разработването на европейски проекти от млади хора
Европейският парламент, заедно с Фондацията за международната награда
„Карл Велики“ в Аахен, учреди през 2008 r. европейската младежка награда
„Карл Велики“, която се връчва всяка година за проекти, които стимулират
европейското и международното разбирателство. Парламентът също така
ръководи образователните програми „Програма за училища посланици“ и
„Евроскола“, за да спомогне за задълбочаване на познанията за демокрацията и
ценностите на ЕС.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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