
RR\1243400BG.docx PE700.402v01-00

BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

A9-0322/2021

15.11.2021

***I
ДОКЛАД
относно предложението за решение на Европейския парламент и на 
Съвета относно Европейска година на младежта (2022 г.)
(COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Сабине Ферхайен

(Опростена процедура – член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)



PE700.402v01-00 2/18 RR\1243400BG.docx

BG

PR_COD_1consamCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейска година на младежта (2022 г.)
(COM(2021)0634– C9-0379/2021 – 2021/0328(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0634),

– като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 165, параграф 4 и член 166, 
параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно 
които Комисията е внесла предложението (C9-0379/2021),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ...1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0322/2021),

А. като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към 
гласуване преди да е изтекъл осем-седмичния срок, предвиден в член 6 от 
Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Европейска година на младежта (2022 г.)

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите4, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че: 

(1) В член 165, параграф 2 от ДФЕС се посочва, че действията на Съюза целят, 
наред с другото, „насърчаване на участието на младите хора в демократичния 
живот на Европа“.

(2) В Пътната карта от Братислава от 16 септември 2016 г.5 27-те държавни и 
правителствени ръководители се ангажираха да „осигурят по-добри 
възможности за младите хора“, по-специално чрез „подкрепата от ЕС за 
държавите членки за борба с младежката безработица и относно засилени 
програми на ЕС, насочени към младежта“. 

(3) В Римската декларация от 25 март 2017 г.6 лидерите на 27 държави членки и на 
Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха 
ангажимент да работят за Съюз, „в който младите хора получават най-доброто 

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със 
символа ▌.
3 ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
4 ОВ С [...], [...] г., стр. [...].
5 Декларация и пътна карта от Братислава — Съвет (europa.eu)
6 Римската декларация (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/09/16/bratislava-declaration-and-roadmap/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf
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образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на 
континента“. 

(4) В Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. се 
признава, че младите хора са архитекти на собствения си живот, допринасят за 
положителна промяна в обществото и обогатяват амбициите на ЕС, както и че 
политиката за младежта може да допринесе за създаването на пространство, в 
което младите хора да се възползват от възможностите и да бъдат съпричастни с 
европейските ценности. Предходните Европейски години като Европейската 
година на железопътния транспорт (2021 г.), Европейската година на културното 
наследство (2018 г.) и Европейската година на гражданите (2013—2014 г.) 
предлагат ценен опит, който следва да послужи за основа на бъдещите усилия за 
ангажиране и овластяване на младите хора в оформянето на бъдещето им и на 
бъдещето на Европа. 

(5) NextGenerationEU осигурява бързо развитие на двойния преход и предоставя 
възможност да излезем от пандемията колективно по-силни и отваря отново 
перспективи за младите хора, включително качествени работни места и 
адаптиране към социалните промени. Целта на Съюза е младите хора да бъдат 
изцяло включени в разгръщането на NextGenerationEU, като се засили ролята им 
в екологичния и цифровия преход.

(6) На 15 септември 2021 г. председателят Фон дер Лайен обяви в речта си за 
състоянието на Европейски съюз7, че Европейската комисия ще предложи 
2022 г. за Европейска година на младежта. Като подчерта увереността, която 
черпи за бъдещето на Европа от вдъхновението на младите хора в Европа, 
председателят Фон дер Лайен добави, че „ако искаме да оформим облика на 
нашия Съюз по тяхно подобие, младите хора трябва да могат да оформят 
бъдещето на Европа“. Европа се нуждае от визията, ангажираността и 
участието на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, като тя трябва 
да предостави на младите хора възможности за бъдещето — бъдеще, което да е 
по-екологосъобразно, по-цифровизирано и по-приобщаващо. Ето защо 
председателят предложи „година, посветена на стойността на младите хора, 
които са посветили толкова много на другите“. 

(6a) Европейската година на младежта следва да постави началото на процес 
на размисъл относно бъдещето на младежта и активното й участие в 
изграждането на европейския проект. В този смисъл политиките за 
младежта следва да се превърнат в хоризонтален приоритет, интегриран 
във всички политики на Съюза. 

(7) Активното участие на младите хора в демократичните процеси е от решаващо 
значение за бъдещето на Европа и за демократичните ни общества. В 
съответствие с Плана за действие за европейската демокрация8 Европейската 
година на младежта има за цел да даде тласък на активното участие на младите 
хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подпомагане на 
дейности за участие за млади хора от различен произход в процеси като 
Конференцията за бъдещето на Европа, насърчаване на гражданската 
ангажираност и доброволческите инициативи, с което да се повиши 

7 soteu_2021_address_en_0.pdf (europa.eu) 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0790&from=BG

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0790&from=BG
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осведомеността относно европейските общи ценности и основни права, както и 
европейската история и култура, да се обединят младите хора и отговарящите за 
вземането на решения на местно и на национално равнище и на равнището на 
Съюза, и да се допринесе за процеса на европейска интеграция.

(8) Основната роля на младите хора също е призната и трябва да бъде подкрепена 
„за да се канализира неограниченият им капацитет за действие за създаването на 
един по-добър свят“. Европейската година на младежта е конкретен принос към 
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. („Програмата до 2030 г.“)9, 
в която се подчертава, че „децата и младите жени и мъже са ключови двигатели 
за промяна“, и следва да даде допълнителен тласък на изпълнението на тази 
програма, на усилията за устойчиво развитие и на способността на младите хора 
да определят бъдещето не само на Съюза, но и на държавите партньори на ЕС и 
на нашата планета като цяло.

(9) Европейската година следва да допринесе за повишаване на участието на 
младежта във външната дейност на ЕС във всички политики, да създаде нови 
възможности за образование и обмен, партньорства и диалог между младите 
хора от ЕС и държавите партньори, и да засили ролята на ангажираността на 
младежта в стратегическата комуникация и публичните дипломатически 
действия.

(9а) В заключенията си от 5 юни 2020 г. относно младежта във външната 
дейност Съветът подчерта приноса на младите поколения за 
изграждането на по-силни, по-легитимни, мирни и демократични 
общества, в които правата на човека и принципите на правовата държава 
се зачитат и никой не е изоставен. Съветът изтъкна също, че младите 
хора са важни създатели на промени и основни партньори в прилагането на 
Европейския консенсус за развитие, Програмата до 2030 г. и Парижкото 
споразумение, приети по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата10 („Парижкото споразумение“), и призна техния творчески и 
новаторски потенциал и способности. Съветът изтъкна също, че е важно 
да се инвестира в младите хора и да се работи с тях, чрез тях и за тях, в 
Европа и извън нея. 

(10) Европейските цели за младежта, които са неразделна част от Стратегията на ЕС 
за младежта, и които са разработени от младите хора за младите хора в рамките 
на диалога на ЕС по въпросите на младежта, са доказателство за силното 
желание на много млади европейци да участват в определянето на посоката, в 
която следва да се развива Европейският съюз. 

(11) Европейската година на младежта следва да стимулира успешното прилагане на 
принципи 1 и 3 от Европейския стълб на социалните права11, в които се 
подчертава съответно, че „всеки има право на достъп до качествено и 
приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот“ и че "всеки има 
право на равно третиране и равни възможности по отношение на 
заетостта, социалната закрила, образованието и достъпа до стоки и 
услуги, които са на разположение на обществеността". В това отношение 

9 21252030 Програма за устойчиво развитие web.pdf (un.org)
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
11 pdf (europa.eu)

Https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20web.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/bg/pdf
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Европейската година на младежта следва да спомогне за постигането на 
забележим напредък към постигането до 2025 г. на европейското 
пространство за образование, което има за цел да стимулира младите хора в 
личностната, социалната и професионалната им реализация и да насърчи 
гражданското образование чрез създаването на истинско европейско 
пространство за образование ▌, в чиито рамки приобщаващото и 
висококачествено образование и обучение са достъпни за всички и не са 
възпрепятствани от граници. 

(11а) Политическите инициативи, приети като част от Европейската година 
на младежта, следва да подкрепят значителното подобряване на 
социалното положение и благосъстоянието на младите хора чрез 
намаляване на пречките пред достъпа до заетост, чрез създаване на 
достойни условия на труд и чрез насърчаване на автоматичното взаимно 
признаване на дипломи, квалификации и периоди на учене в Съюза.

(11б) Младите хора с увреждания бяха особено тежко засегнати от последиците 
от пандемията от COVID-19 и сега са изложени на още по-голям риск от 
социално-икономическо изключване. Ето защо е необходимо да се въведат 
целенасочени мерки в подкрепа на тяхната интеграция на пазара на труда и 
да се гарантира достъпът им до качествени услуги, като същевременно се 
гарантира, че те не се сблъскват с дискриминация или пречки от какъвто и 
да е вид, включително финансови.

(12) Европейската година на младежта следва да подкрепя усилията на Съюза за 
разширяване на възможностите за заетост за младите хода в рамките на 
възстановяването след пандемията, както е посочено в Резолюцията на 
Европейския парламент относно Гаранцията за младежта (2020/2764(RSP)12, в 
която се подчертава, че мерките за изолация в домашни условия доведоха до 
внезапно нарушаване на протичането на формалното и неформалното 
образование, стажовете, професионалните практики и чиракуването на младите 
хора, както и на трудовата им заетост, като се отразиха на техните доходи, 
потенциала им за получаване на доходи и благосъстоянието им, включително 
тяхното здраве, и по-специално психичното им здраве. 

(12а) Държавите членки следва да използват Европейската година на младежта, 
за да популяризират и прилагат по-добре укрепената гаранция за 
младежта, която предвижда, наред с другото, че всички млади хора на 
възраст между 15 и 29 години следва да получат предложение за работа, 
продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири 
месеца след като останат без работа или напуснат системата на 
формалното образование. Освен това държавите членки следва също така 
да гарантират, че укрепената гаранция за младежта допълва Европейската 
гаранция за децата и стратегията за правата на хората с увреждания за 
периода 2021—2030 г., за да се отговори на нуждите на децата с увреждания 
и да се осигури по-добър достъп до основни услуги и независим живот.

12 Приети текстове —Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ — четвъртък, 8 октомври 2020 
г. (europa.eu)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0310_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0310_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2764(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0267_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0267_BG.html
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(12б) В своите резолюции от 17 декември 2020 г. относно силна социална Европа 
за справедливи промени13 и от 8 октомври 2020 г. относно гаранцията за 
младежта14 Европейският парламент осъди практиката на неплатени 
стажове, когато те не са свързани с придобиването на образователни 
квалификации като форма на експлоатация на младите работници и 
нарушаване на техните права, и призова Комисията да предложи правна 
рамка за ефективна и приложима забрана на такива неплатени практики, 
стажове и чиракуване.

(13) Европейската година на младежта следва да даде допълнителен тласък на 
създаването на възможности за качествени работни места за млади хора в 
рамките на инициативата за подкрепа за младежката заетост (YES), включително 
подсилената гаранция за младежта15 и инициативата ALMA (от английски Aim, 
Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай), която да бъде 
изпълнена в рамките на Европейския социален фонд плюс. ALMA следва бъде 
трансгранична схема за младежка мобилност за млади хора в неравностойно 
положение, които не участват в никаква форма на заетост, образование или 
обучение, с цел придобиване на професионален опит в чужбина, придружен от 
социални услуги, за да се предоставят на тези млади хора, в това число на тези 
от селските, периферните и по-слабо развитите региони, образование, обучение 
или качествени работни места. 

(13а) Европейската година на младежта следва да допринесе за 
възстановяването и укрепването на структурите за работа с младежта, за 
да станат те устойчиви и по-издръжливи във всички части на Съюза, с 
акцент върху трансграничното сътрудничество. Тя следва също така да 
насърчава валидирането на компетентностите, придобити чрез 
неформално и самостоятелно образование или чрез работа с младежта, 
като същевременно признава социално-възпитателната работа с 
младежта като образователна област с еднаква стойност наред с 
образованието и обучението. Освен това следва да се организират дейности 
в училищата и класните стаи като част от Европейската година на 
младежта, за да се достигне реално до младите хора и да се насърчи 
прякото участие на учениците в дейностите на Европейската година на 
младежта.

(14) В Резолюцията на Европейския парламент относно въздействието на Covid-19 
върху младежта и спорта (2020/2864(RSP))16 се подчертава особено тежкото 
въздействие на настоящата пандемия върху младите хора, незаети с работа, 
учене или обучение (NEET), и се подчертава необходимостта от справяне с 
проблемите, пред които са изправени младите хора от уязвими групи; отбелязва 
се, че младежката безработица и бедност непрекъснато се увеличават след 
избухването на пандемията и настоятелно се призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат всички необходими мерки за противодействие на 
катастрофалните последици за младежката заетост. В Резолюцията се припомня 

13 Приети текстове, P9_TA(2020)0371.
14 ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 101.
15 pdf (europa.eu) 
16 Приети текстове — Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта — сряда, 10 февруари 
2021 г. (europa.eu)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0233_BG.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11320-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_BG.html
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ролята на доброволчеството за развитието на житейските и професионалните 
умения на младите хора и се счита, че Европейският корпус за солидарност 
може да помогне на младите европейци да разширят възможностите си отвъд 
местните реалности. 

(14а) Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентно увеличаване на 
психичните страдания, особено сред младите хора. Делът на младите хора 
с психични заболявания се е увеличил повече от два пъти в сравнение с 
нивата на преди пандемията от COVID-19 и в сравнение с други възрастови 
групи. Пандемията от COVID-19 също така оказа дълбоко социално и 
икономическо въздействие. Поради това като част от Европейската година 
на младежта следва да бъдат разработени устойчиви решения, по-
специално за справяне с предизвикателствата, свързани с проблемите с 
психичното здраве сред младите хора.

(15) Европейската година на младежта следва да способства за прилагането на 
Резолюцията на Съвета от 1 декември 2020 г. за създаване на Европейска 
програма за младежката работа17 и заключенията на Съвета от 22 май 2019 г. 
относно младите хора и бъдещето на труда18, от 10 декември 2019 г. относно 
цифровата младежка работа19 и от 7 декември 2017 г. относно интелигентната 
работа с младежта20. 

(16) Като отразява значението на справянето с кризите, свързани с климата и 
природата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на 
Парижкото споразумение21 и за постигане на целите на ООН за устойчиво 
развитие, Европейската година на младежта следва да допринесе за включването 
на действията, свързани с климата и с природата, и за изпълнението на 
Европейският зелен пакт22 по справедлив и приобщаващ начин, мисиите 
„Хоризонт Европа“ и на пакета „Подготвени за цел 55“23, а именно чрез 
насърчаване на младите хора да формулират собствени инициативи и творчески 
идеи за постигане на съответните цели.

(17) Европейската година на младежта следва да даде допълнителен тласък на 
Резолюцията на Европейския парламент относно ефективните мерки за 
повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+“ и „Творческа 
Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност (2019/2195(INI))24, в 
която се подчертава, че чрез своята подкрепа за формално и неформално 
образование и обучение, както и за дейности за участие на младите хора, 
програмата „Еразъм+“ е от решаващо значение за повишаване на 
осведомеността сред европейците, и по-специално сред младите поколения, за да 

17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=EN 
18 pdf (europa.eu) 
19 Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи 
в рамките на Съвета, относно цифровата младежка работа 2019/C 414/02 — Службата за публикации на 
ЕС (europa.eu) 
20 Заключения на Съвета относно интелигентната работа с младежта (europa.eu) 
21 Парижко споразумение: Действия в областта на климата (europa.eu) 
22 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
23 Планът на ЕС за екологичен преход — Съвет (europa.eu) 
24 Приети текстове — Ефективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите 
„Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност — вторник, 15 
септември 2020 г. (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2019-INIT/bg/pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad692045-1b46-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad692045-1b46-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad692045-1b46-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/#:~:text=The%20Fit%20for%2055%20package%20is%20a%20set,agreed%20by%20the%20Council%20and%20the%20European%20Parliament.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0211_BG.html
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ги насърчи да имат активна и информирана позиция относно устойчивостта и 
съответните политики, и за да се превърнат в ангажирани и съзнателни бъдещи 
граждани; подчертава в това отношение основната роля на младежките 
организации и организациите на гражданското общество при споделяне на 
най-добри практики и изпълнение на проекти, повишаващи осведомеността на 
младите поколения относно устойчивостта. 

(17a) Европейската година на младежта следва да се основава на съществуващи 
програми и инициативи като DiscoverEU за насърчаване на мобилността на 
младите хора и да се стреми към силни полезни взаимодействия с големи 
европейски прояви, фестивали и инициативи като Европейската столица на 
младежта, Европейските столици на културата, Деня на Европа и Дните на 
европейското наследство. 

(18) В речта си за състоянието на Европейския съюз председателят Фон дер Лайен 
подчерта, че „Европа се нуждае от всички свои млади хора“. При изпълнението 
на целите си Европейската година следва да бъде напълно приобщаваща и 
активно да насърчава участието на хора с по-малко възможности и хора от 
най-отдалечените региони посредством разработването на стратегия за 
приобщаване. 

(18а) Важно е Европейската година на младежта да допринесе за повишаване на 
интереса и активното участие на младите хора в демократичния живот и 
изборните процеси, по-специално на равнището на Съюза. Според 
проучването на Евробарометър след изборите за Европейски парламент25 
през 2019г., проведено от Европейския парламент през 2019 г., 
избирателната активност сред младите хора е била много по-висока (42 %) 
в сравнение с тази по време на изборите за Европейски парламент през 
2014 г. (28 %). Като цяло обаче тя остава доста ниска.

(19) Европейската година на младежта възприема изцяло принципите, признати в 
Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“)26. По-специално, с 
действията и дейностите на Европейската година на младежта се цели да се 
гарантира пълно ▌ равенство между половете ▌ и правото на недискриминация, 
основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да се насърчава прилагането 
на Хартата. В Стратегията на ЕС за правата на детето27 и Европейската гаранция 
за децата28 се определя нов стандарт за грижа за и представителство на децата и 
младите хора като активни граждани и двигатели за промяна.

(20) За да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на Европейската година на 
младежта, следва да се използват в максимална степен вече въведените 
механизми за изпълнение. За да се оптимизира добавената стойност на 
Европейската година и да се постигне допълнително нетно положително 
въздействие върху европейската младеж, следва да се търсят синергии и 
взаимно допълване, както и да се гради върху тях, по-конкретно между 

25 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-
entered-a-new-dimension
26 text_en.pdf (europa.eu)
27 COM(2021) 142 final
28 Препоръка на Съвета от 14 юни 2021 г. (EU)2021/1004

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/eurobarometer/2019-european-elections-entered-a-new-dimension
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=BG
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Европейската година и програмите на Съюза, включително програмите с 
международен обхват, предназначени специално за младите хора, програмите с 
транснационален или международен характер, по-конкретно тези, свързани с 
образованието и обучението, спорта, културата и медиите, младежта и нейното 
здраве, включително психичното здраве, солидарността, доброволческата 
заетост и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, 
промишлеността и предприятията, политиката в областта на цифровите 
технологии, земеделието и развитието на селските райони с акцент върху 
младите земеделски стопани, околната среда и климата, политиката на 
сближаване, миграцията, сигурността и международното сътрудничество и 
развитие, както и с действията, предприети от държавите членки.

(21) Чрез създаването на среда, която популяризира тези цели едновременно на 
равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище, може да се 
постигнат по-голяма синергия и по-добро използване на ресурсите. В това 
отношение Комисията следва своевременно да предостави информация и да си 
сътрудничи тясно с Европейския парламент, Съвета и държавите членки, 
Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и 
органите и асоциациите, които работят в областта на младежта на равнището на 
Съюза. За да се гарантира, че дейностите, предвидени за Европейската година на 
младежта, имат европейско измерение, държавите членки се насърчават също 
така да си сътрудничат помежду си. 

(22) Европейската година на младежта следва също така да се съсредоточи върху 
действия и дейности, които представляват потенциална европейска добавена 
стойност. Понятието за европейска добавена стойност трябва да се разбира 
широко и да се демонстрира по различни начини, като например, когато 
действията или дейностите имат транснационален характер, най-вече по 
отношение на сътрудничеството, което цели постигането на устойчиво системно 
въздействие или допринася за това младите хора да имат чувство за 
принадлежност към Европа, да бъдат осведомени и ангажирани с общите 
европейски ценности и основните права, и да са способни да участват в 
представителната демокрация и демокрацията на участието на Съюза.

(23) На равнището на Съюза необходимите финансови средства за изпълнението на 
настоящото решение следва да бъдат определени в рамките на ▌многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—2027 г. Без да се засягат правомощията на 
бюджетния орган, целта следва да бъде предоставянето на финансиране за 
изпълнението на настоящото решение в размер на най-малко 10 милиона евро и 
за тази цел да бъде установен специален бюджетен ред. В зависимост от 
наличието на финансиране следва да бъде възможно съфинансиране 
предоставяно от бюджета на Съюза в подкрепа на Европейската година на 
младежта ▌ в съответствие с правилата, приложими за съответните програми. 
▌Европейската година на младежта следва да се финансира главно чрез 
мобилизиране на резерва и специалните инструменти, налични в 
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Финансирането 
на Европейската година на младежта не следва да бъде в ущърб на 
финансирането на проекти по текущите програми на Съюза. Следва да се 
обмисли само ограничена вноска от бюджетни редове, които не са свързани 
с проекти по програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 
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С цел да се осигури дългосрочно наследство и да се използват най-добрите 
практики, придобити по време на Европейската година на културното 
наследство през 2018 г., следва да бъдат предоставени допълнителни 2 
милиона евро за дейности, извършвани през 2023 г.

(23а) Европейската година на младежта следва да допринесе за развитието на 
партньорства със и между младите хора и младежките организации от 
страните кандидатки и южното и източното съседство, като се възползва 
от съществуващите платформи за диалог по въпросите на младежта и 
партньорства като Центъра за младежко сътрудничество между АС и ЕС, 
Съвета на ЕС за младежки проучвания и Европейската младеж заедно. 

(24) Доколкото целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на 
предложеното действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигане на тези цели.

(25) Предвид въздействието на COVID-19 върху младите хора и произтичащата от 
него неотложна необходимост целта на тази година да е отдаването на 
значимото, оказването на подкрепа и взаимодействието с младите хора в 
периода след пандемията, е целесъобразно да се предвиди изключение от срока 
от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за 
Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и 
към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

(26) За да се осигури своевременното провеждане на Европейската година на 
младежта, настоящото решение следва да влезе в сила по спешност в деня след 
деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1
Предмет

2022 година се определя за „Европейска година на младежта (2022 г.)“ (наричана по-
долу „Европейската година“). 

Член 2
Цели

В съответствие с целите на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. и с 
европейските цели за младежта общата цел на Европейската година е да се 
интензифицират усилията на Съюза, държавите членки и регионалните и местните 
органи, заедно с представители на гражданското общество, за да бъдат овластени 
младите хора, да им се отдаде значимото, да им се окаже подкрепа и да се 
взаимодейства с тях в периода след пандемията и в дългосрочен план. По-конкретно 
целите на Европейската година са:
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1. възвръщане на позитивните перспективи за младите хора, които понесоха 
отрицателното въздействие на пандемията отCOVID-19, поставяне на 
акцент върху това как екологичният и цифровият преход и други политики на 
Съюза предлагат ▌ възможности за ▌ младите хора и обществото като цяло, 
черпейки вдъхновение от действията, визията и прозренията на младите хора за 
по-нататъшното укрепване и стимулиране на общия проект на Европейския 
съюз, и вслушване в младите хора, като се вземат предвид техните нужди и 
тревоги, включително тези, които бяха повдигнати по време на 
Конференцията за бъдещето на Европа, и им се оказва помощ за 
разработването на конкретни и приобщаващи възможности и постигането на 
резултати, като същевременно се използват оптимално инструментите на 
Съюза; 

2. насърчаване и овластяване на всички млади хора, особено на младите хора с 
по-малко възможности, тези, намиращи се в неравностойно положение или 
принадлежащи на уязвими и маргинализирани групи, както и на тези от 
селските, периферните и по-слабо развитите региони, да придобият 
съответните познания и компетентности, както и по-добро разбиране на 
средата, в която се развиват и по този начин да станат активни и 
ангажирани граждани, както и участници в промяната, вдъхновени от чувство 
за европейска принадлежност, включително допълнителни усилия за 
изграждане на капацитет за младежко участие и гражданска ангажираност сред 
младите хора и сред всички заинтересовани страни, които работят, за да 
представляват интересите им, и включване на приноса на младите хора от 
различен произход във важни процеси на консултации, като например 
Конференцията за бъдещето на Европа и диалога на ЕС по въпросите на 
младежта,

3. подпомагане на всички млади хора да придобият по-добро разбиране и 
активно популяризиране на различните възможности, ▌ които са им 
предоставени от публичните политики на европейско, национално, 
регионално и местно равнище с цел подпомагане на тяхното личностно, 
социално, икономическо и професионално развитие в един екологосъобразен, 
цифров и приобщаващ свят, като същевременно систематично се 
премахват оставащите пречки, 

4. интегриране на политиката за младежта във всички съответни области 
на политиката на Съюза в съответствие със стратегията на ЕС за 
младежта за периода 2019—2027 г., за да се гарантира, че перспективата 
за младежта се взема надлежно предвид на всяко равнище от процеса на 
вземане на решения в Съюза. 

Член 3
Видове мерки

1. Мерките, които трябва да се вземат за постигане на целите, определени в член 
2, включват следните дейности на европейско, национално, регионално или 
местно равнище и, когато е целесъобразно, в държави партньори, които са 
свързани с целите на Европейската година:
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а) конференции, мероприятия, както културни, така и други, и 
инициативи на политиката, насочени към младите хора за 
насърчаване на приобщаващ и достъпен дебат относно 
предизвикателствата, включително въздействието на пандемията от 
COVID-19, пред които младите хора, включително тези с по-малко 
възможности и принадлежащи към уязвими групи, са изправени, 
по-специално по отношение на тяхното социално положение и 
условия на труд, включително предизвикателството, свързано с 
неплатените практики и стажове, валидирането на 
компетентностите, придобити чрез неформално и самостоятелно 
образование, и укрепването на структурите за работа с младежта и 
психичното здраве, както и относно действията, които заинтересованите 
страни на различни равнища, могат да предприемат;

б) насърчаване на участието на младите хора и усъвършенстване на 
съществуващите инструменти, канали и програми, които дават 
възможност на младите хора да достигнат до създателите на политики 
чрез идентифициране, събиране и споделяне на опит и на добри практики, 
при същевременно повишаване на осведомеността относно тези 
механизми сред създателите на политики;

в) събиране на идеи чрез основани на участието методи с оглед на 
съвместното създаване на Европейската година и с оглед на 
разработването на дългосрочни проекти и политики за европейската 
младеж; 

г) информационни, образователни и осведомителни кампании за 
популяризиране на ценности като зачитането, равенството, 
справедливостта, солидарността, доброволчеството, усещането за 
принадлежност и безопасност, чувството, че си чут и уважаван, за 
стимулиране на активния принос на младите хора към изграждането на 
общество, което е по-приобщаващо, екологосъобразно и цифрово; 

д) създаване на пространство и инструменти за обмен във връзка с 
превръщането на предизвикателствата във възможности и на идеите в 
дела в дух на предприемачество, като същевременно се насърчават 
творчеството, общността и сътрудничеството;

е) провеждане на проучвания и изследвания на положението на младежта в 
Съюза, включително чрез изготвяне на хармонизирани европейски 
статистически данни и използването им и други съответни данни, като 
например статистически данни на Съюза, мрежата Youth Wiki, 
Доклада на ЕС за младежта, Индекса за напредъка на младежта, 
както и чрез популяризиране и разпространение на тези резултати на 
европейско, национално или регионално равнище; 

ж) популяризиране на програмите, възможностите за финансиране, 
проектите, действията и мрежите от значение за младежта, включително 
чрез социалните медии и онлайн общностите;

2. Комисията определя други съществуващи дейности, които биха могли да 
допринесат за постигането на целите на Европейската година, и позволява 
позоваванията на Европейската година да бъдат използвани като етикет при 
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популяризирането на тези дейности, доколкото те допринасят за постигането 
на тези цели. Европейските институции и държавите членки могат също да 
определят такива други дейности и да ги предлагат на Комисията.

Член 4
Координация на национално равнище

Държавите членки отговарят за организацията на участието в Европейската година на 
национално равнище. За тази цел държавите членки назначават национални 
координатори. Националните координатори осигуряват координацията на съответните 
дейности на национално равнище. Те също така гарантират активното участие и 
ангажираността на младите хора, националните младежки съвети и други младежки 
организации на гражданското общество в съвместното създаване и изпълнението на 
дейностите на Европейската година. 

Член 5
Координация на равнището на Съюза

1. Комисията и координаторът на ЕС за младежта създават работна група, 
състояща се от националните координатори, представители на младежта 
с опит в тази област, представители на Комисията и представители на 
Европейския парламент координиране на протичането на Европейската година. 
Тези срещи служат също така за обмен на информация относно изпълнението 
на Европейската година на национално равнище и на равнището на Съюза. ▌

2. При координирането на Европейската година на равнището на Съюза се следва 
хоризонтален подход с оглед създаването на синергии между различните 
програми и инициативи на Съюза, които са от значение за младите хора и 
биват надлежно вземани предвид на национално равнище. 

3. Комисията свиква срещи на заинтересованите страни и представителите на 
организации или органи в сферата на младежта, включително Европейския 
младежки форум и други младежки организации, за да съдействат за 
съвместното създаване и изпълнение на Европейската година на равнището на 
Съюза.

Член 5а
Бюджет29

Финансовият пакет за изпълнението на настоящото решение за периода от 1 
януари 2022 г. до 31 декември 2022 г. възлиза на 10 милиона евро.
В подкрепа на дейностите, извършвани през 2023 г., с оглед на създаването на 
дълготрайно наследство за Европейската година, се предоставя допълнителен 
финансов пакет в размер на 2 милиона евро за периода от 1 януари 2023 г. до 31 
декември 2023 г. 
Европейският парламент и Съветът разрешават годишните бюджетни кредити 
в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

29 Моля, имайте предвид, че позоваванията на бюджетния ред в съображение 23 и сумите в член 5а 
зависят от резултатите от помирителната процедура относно бюджета на Съюза за 2022 г. и трябва 
да бъдат приведени в съответствие с тях. 
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Член 5б
Съфинансиране

Съфинансирането се осигурява от програми и финансови инструменти на Съюза в 
подкрепа на изпълнението на Европейската година в съответствие с правилата, 
приложими за тези програми и инструменти. 

Член 6
Сътрудничество на международно равнище

За целите на Европейската година Комисията ще си сътрудничи, когато е необходимо, 
с международни партньори и компетентни международни организации, като 
същевременно осигурява видимостта на участието на Съюза. Комисията осигурява 
по-конкретно сътрудничеството със Съвета на Европа, включително в контекста на 
партньорството между ЕС и Съвета на Европа в областта на младежта, както и с 
международните младежки мрежи и организации. 

Член 7
Мониторинг и оценка

До 31 декември 2023 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад 
относно изпълнението, резултатите и цялостната оценка на инициативите, предвидени 
в настоящото решение.

Докладът, посочен в първия параграф, включва идеи за допълнителни общи усилия 
в областта на младежта, за да се създаде дългосрочно наследство. 

Член 8
Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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