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ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

Като част от усилията си да насърчава мобилността и междукултурното
разбирателство Европейският съюз (ЕС) определя изучаването на езици
като важен приоритет и финансира многобройни програми и проекти в тази
област. ЕС разбира многоезичието като важен елемент от европейската
конкурентоспособност. Затова към целите на езиковата политика на ЕС спада
и целта всеки гражданин на ЕС да владее, освен майчиния си език, още два
други езика.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

В ЕС, основаващ се на мотото „Единство в многообразието“, езиците са най-
прекият израз на нашата култура. Езиковото многообразие е реалност, чието
зачитане е основна ценност на ЕС. В член 3 от Договора за Европейския
съюз (ДЕС) се посочва, че Съюзът „зачита богатството на своето културно и
езиково многообразие“. В член 165, параграф 2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС) се подчертава, че „действията на Съюза целят
развиване на европейското измерение в образованието, особено чрез обучение
и разпространение на езиците на държавите членки“, при пълно зачитане на
културното и езиковото многообразие (член 165, параграф 1 от ДФЕС).
Хартата на основните права на Европейския съюз, приета през 2000 г. и станала
правно обвързваща с Договора от Лисабон, забранява дискриминацията въз
основа на езика (член 21) и задължава Съюза да зачита езиковото многообразие
(член 22).
Първият регламент, който датира от 1958 г. и определя езиковия режим на
бившата Европейска икономическа общност, беше изменен вследствие на
присъединяването на различни държави към ЕС и определя официалните езици
на ЕС[1], заедно с член 55, параграф 1 от ДЕС. Съгласно разпоредбите на този
регламент и на член 24 от ДФЕС всеки гражданин на Европейския съюз може да
се обръща писмено към всяка институция или орган на ЕС на един от тези езици
и да получава отговор на същия език.

[1]Двадесет и четирите официални езика на ЕС са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански,
италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.
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ЦЕЛИ

Езиковата политика на ЕС се основава на зачитането на езиковото многообразие
във всички държави членки и на създаването на междукултурен диалог в
целия ЕС. За да приложи на практика взаимното зачитане, Съюзът насърчава
преподаването и изучаването на чужди езици и мобилността на гражданите
чрез програми, посветени на образованието и професионалното обучение.
Чуждоезиковите познания се считат за основна компетентност, която всички
граждани на ЕС следва да придобият, за да увеличат своите шансове за
образование и заетост. В своя принос към Социалната среща на върха за
справедливост на заетостта и растежа, която се проведе на 17 ноември 2017 г.
в Гьотеборг, Швеция, Комисията изложи идеята за „европейско пространство
за образование“, в което до 2025 г. „владеенето на два други езика освен
майчиния ще се е превърнало в правило“ (съобщение, озаглавено „Укрепване
на европейската идентичност чрез образование и култура — Приносът на
Европейската комисия към срещата на лидерите в Гьотеборг, 17 ноември 2017 г.“).
ЕС също така работи заедно с държавите членки за защита на малцинствата
въз основа на Европейската харта на Съвета на Европа за регионалните или
малцинствените езици.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Разработване на политики и подкрепа за научните изследвания в областта
на езиците
1. Подкрепа за изучаването на езици
На 22 май 2019 г. Съветът прие препоръка относно всеобхватен подход към
преподаването и изучаването на езици. В тази препоръка Съветът призовава
държавите членки да подкрепят в по-голяма степен изучаването на езици по
време на задължителното училищно образование, да дават възможност на
повече учители по чужди езици да се обучават и да преподават в чужбина
и да насърчават педагогическите иновации, като използват инструменти като
Портала за училищно образование (School Education Gateway) и платформата за
електронното побратимяване eTwinning.
2. Сравнимост на данните относно езиковата компетентност
През 2005 г. Комисията публикува съобщение до Европейския парламент
(Парламента) и Съвета относно Европейския показател за езикова
компетентност, който е инструмент за измерване на общата езикова
компетентност във всяка държава членка. ЕС насърчава също така използването
на „Общата европейска референтна рамка за езиците: учене, преподаване,
оценяване“ (ОЕРР) на Съвета на Европа. Този инструмент е създаден, за да
се осигури прозрачна, съгласувана и всеобхватна основа за разработване на
езикови програми и насоки за учебни програми, за изготвяне на педагогически
и учебни материали и за оценка на владеенето на чужди езици. Той вече се
използва широко в Европа и на други континенти.
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3. Европейският център за съвременни езици на Съвета на Европа и
Европейският изследователски център за многоезичието и изучаването на езици
ЕС работи в тясно сътрудничество с два центъра за езикови изследвания,
Европейския център за съвременни езици на Съвета на Европа (ECML) и
Европейския изследователски център за многоезичието и изучаването на езици
(Меркатор). ECML насърчава високите постижения и иновациите в областта
на преподаването на чужди езици и помага на европейците да учат езици
по-ефективно. Неговата основна цел е да подпомага държавите членки при
прилагането на ефективни политики за преподаване на езици, поставяйки
акцент върху изучаването и преподаването на езици, улесняването на диалога
и обмена на най-добри практики и подкрепата за научноизследователските
мрежи и проекти, свързани с тази програма. ЕС съфинансира проекти на
ECML за насърчаване на езиковата интеграция на деца с мигрантски произход
и за установяване на критерии за качество и съпоставимост на езиковите
тестове и тяхната оценка. Меркатор съсредоточава вниманието си главно върху
регионалните и малцинствените езици в Европа и работи за придобиване и
описване, изследване и проучване, разпространение и прилагане на знанията в
областта на изучаването на езици в училище, у дома и благодарение на участието
в културни дейности и събития[2].
4. Европейска магистърска степен по писмен превод
Европейската магистърска степен по писмен превод е знак за качество
за университетски програми по писмен превод, които отговарят на определените
професионални стандарти и на потребностите на пазара. Основната цел
на магистърската програма е да се подобри качеството на обучението на
преводачите и да се привличат висококвалифицирани хора да упражняват
професията преводач в ЕС. Тя цели също така да бъде подобрен статутът на
професията писмен преводач в ЕС.
Б. Програми за действие
1. Програма „Еразъм+“
„Еразъм+“ е програмата на ЕС, посветена на образованието, обучението,
младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Насърчаването на езиковото
обучение и езиковото многообразие е една от специфичните цели на програмата.
В ръководството за програмата „Еразъм+“ за 2021 г. се посочва, че „предвидените
възможности за предоставяне на езикова подкрепа имат за цел повишаване
на ефективността и ефикасността на дейностите за мобилност, както и
на ефективността на ученето, с което ще допринесат за постигането на
специфичната цел на програмата“ (стр. 12). Онлайн езиковата подготовка по
програма „Еразъм+“ се предлага на участниците в дейности за мобилност,
за да им се помогне при изучаването на езика на приемащата държава.
„Еразъм+“ насърчава сътрудничеството, водещо до иновации и обмен на добри
практики чрез партньорства в областта на преподаването и изучаването на
езици. Програмата „Еразъм+“ финансира също така много проекти в подкрепа

[2]https://www.mercator-research.eu/en/about/about-mercator-research-centre/
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на преподаването и изучаването на жестомимичните езици и за насърчаване на
езиковото многообразие и защитата на малцинствените езици.
2. Програма „Творческа Европа“
В рамките на програмата „Творческа Европа“ се предоставя подкрепа за преводи
на книги и ръкописи в рамките на подпрограмата „Култура“.
3. Европейски ден на езиците
Вдъхновени от големия успех на Европейската година на езиците (през 2001 г.),
ЕС и Съветът на Европа решиха на 26 септември всяка година да се отбелязва
Европейският ден на езиците с разнообразни мероприятия за насърчаване
на изучаването на езици в цяла Европа. Тази инициатива цели да повишава
осведомеността сред широката общественост за множеството езици, които се
говорят в Европа, и да стимулира изучаването на езици.
4. Европейски езиков знак
Европейският езиков знак е награда на Комисията, чиято цел е да насърчава
нови инициативи за преподаване и изучаване на езици, за да бъдат отличавани
нови методи за преподаване на езици и за повишаване на осведомеността за
регионалните и малцинствените езици. Наградата отличава особено иновативни
проекти за изучаване на езици, лица, които са постигнали забележителен
напредък в изучаването на чужд език, и най-добрите преподаватели по чужди
езици.
5. Juvenes Translatores
Всяка година Комисията присъжда наградата за млади преводачи Juvenes
Translatores за най-добър превод, извършен от 17-годишен ученик във всяка
държава членка. Учениците могат да изберат да превеждат от и на всички
официални езици на ЕС.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. Езиково многообразие
На първо място трябва да се отбележи, че Парламентът прие цялостна политика
на многоезичие в стратегията си за комуникация, което означава, че всички езици
на ЕС са еднакво важни. Всички парламентарни документи се превеждат на
всички официални езици на ЕС и всеки член на Европейския парламент има
правото да говори на избрания от него официален език на ЕС. Посещенията в
Дома на европейската история и Парламентариума (Център за посетители на
Европейския парламент) също са достъпни на 24-те официални езика на ЕС.
Освен това всяка година от 2007 г. насам Парламентът присъжда наградата
„ЛУКС“, която включва субтитриране на трите филма, стигнали до финалната
надпревара, на 24-те официални езика на Европейския съюз.
В своята резолюция от 24 март 2009 г., озаглавена „Многоезичието: преимущество
за Европа и обща отговорност“, Парламентът потвърди своята подкрепа за
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политиките на ЕС в областта на многоезичието и призова Комисията да разработи
мерки за насърчаване на езиковото многообразие.
На 11 септември 2018 г. Парламентът прие резолюция относно езиковото
равенство в ерата на цифровите технологии, която се основава на проучване
със същото заглавие, изготвено по искане на комитета за оценка на научно-
технологичните възможности (комитета за STOA) на Парламента. В тази
резолюция Парламентът призова Комисията да извърши оценка на най-
подходящите средства за гарантиране на езиковото равенство в ерата на
цифровите технологии и да разработи силна и координирана стратегия за цифров
единен пазар.
На 11 декември 2020 г. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по
предложението за програмата, която да е приемник на „Еразъм+“ за периода 2021
—2027 г. Като част от своето ключово действие 1 тази програма включва мерки
за езикова подкрепа в контекста на дейностите за образователна мобилност.
В член 3 от постигнатото на същата дата споразумение по предложението за
създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) се посочва, че една от
целите на програмата е опазването, развитието и насърчаването на европейското
културно и езиково многообразие и наследство. Направление MEDIA трябва
да вземе предвид „културното и езиковото многообразие“ на континента, което
характеризира пазарите на различните държави. Също така беше добавена
специална разпоредба относно подкрепата за субтитрирането, дублирането
и аудиоописанието на аудиовизуално съдържание от ЕС, за да се насърчат
„международните продажби и разпространението на ненационални европейски
произведения на всички платформи“.
В своята резолюция от 11 ноември 2021 г., озаглавена „Европейското
пространство за образование: общ холистичен подход“, Парламентът подчерта
значението на изучаването на чужди езици, и по-специално на английски език.
Той подчерта необходимостта държавите членки да предприемат действия за
подкрепа на развитието на езиковите умения на всички равнища, и по-специално
в рамките на основното и средното образование, да приемат целта на Съвета
на Европа за „многоезичие“ и да постигнат критерия всички ученици да имат
достатъчно познания по най-малко други два официални езика на ЕС най-
късно при приключване на долен курс на средното образование. Освен това в
резолюцията Комисията се призовава да разработи инструменти, позволяващи
на държавите членки да приложат препоръката на Съвета за всеобхватен подход
към преподаването и изучаването на езици, да наблюдава съответно постигнатия
напредък и да предоставя финансова подкрепа за училищата, в които се изучават
европейски езици, и по-специално родните езици на европейските граждани,
които живеят в други държави от ЕС. В резолюцията се призовава също
държавите членки да събират съпоставими данни за изучаването на езици.
Б. Подкрепа за малцинствените езици
През 2013 г. Парламентът прие резолюция относно застрашените от изчезване
европейски езици и езиковото многообразие в Европейския съюз, в която
призовава държавите членки да отделят по-голямо внимание на застрашените от
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изчезване европейски езици и да се ангажират с опазването и насърчаването на
многообразието на езиковото и културното наследство на ЕС.
На 23 ноември 2016 г. Парламентът прие резолюция относно езици на знаците и
професионалните преводачи на езици на знаците. Целта беше да се подчертае,
че лицата, пребиваващи в ЕС, които са глухи, сляпо-глухи или с увреден слух,
трябва да имат достъп до същата информация и комуникация като своите
съграждани чрез превод на жестомимичен език, субтитриране, преобразуване на
реч в текст или други форми на комуникация, включително с помощта на устни
преводачи.
На 7 февруари 2018 г. Парламентът одобри резолюция относно защитата
и недискриминацията на малцинствата в държавите — членки на ЕС. Тази
резолюция насърчава държавите членки да гарантират правото да се използва
малцинствен език и да защитават езиковото многообразие в рамките на EС. Тя
се застъпва за спазване на езиковите права в общностите, в които има повече
от един официален език, и призовава Комисията да засили насърчаването на
преподаването и използването на регионалните и малцинствените езици.
В своята резолюция от 17 декември 2020 г. Парламентът изрази подкрепата
си за Minority SafePack, европейска гражданска инициатива за подобряване на
защитата на езиковите малцинства.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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