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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на преустановяването вследствие на COVID-19 на 
образователни, културни, младежки и спортни дейности върху децата и младите 
хора в ЕС
(2022/2004(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2, член 3 и член 5, параграф 3 от Договора за Европейския 
съюз,

– като взе предвид членове 165, 166 и 167 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 14, 15 и 32 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-специално 
принципи 1, 3 и 4 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея1,

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2020 г. относно гаранцията за 
младежта2,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2021 г. относно последствията 
от COVID-19 за младежта и спорта3,

– като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2022 г., относно овластяването 
на европейската младеж: заетост след пандемията и социално възстановяване4,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2021 г. относно правото на 
информиране на Парламента във връзка с текущата оценка на националните 
планове за възстановяване и устойчивост5,

– като взе предвид доклада на Срещата на европейската младеж през 2021 г., 
озаглавен „Доклад за младежките идеи за Конференцията за бъдещето на Европа“,

– като взе предвид Решение (ЕС) 2021/2316 на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 декември 2021 г. относно Европейска година на младежта (2022 г.)6,

1 ОВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
2 ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 101.
3 OВ C 465, 17.11.2021 г., стр. 82.
4 Приети текстове, P9_TA(2022)0045.
5 ОВ C 15, 12.1.2018 г., стр. 184.
6 OВ L 462, 26.3.2021 г., стp. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.316.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.395.01.0101.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021IP0045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0184.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.ENG
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– като взе предвид предложението за препоръка на Съвета от 10 декември 2021 г. 
относно европейски подход към микроквалификациите с цел стимулиране на 
ученето през целия живот и пригодността за заетост (COM(2021)0770) и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията 
(SWD(2021)0367),

– като взе предвид новинарската статия от 7 април 2020 г., озаглавена „COVID-19: 
как може да реагира ПОО?“, публикувана от Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Комисията7,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено 
„План за действие в областта на цифровото образование за 2021 – 2027 г.: 
Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ 
(COM(2020)0624),

– като взе предвид проучването „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност 
относно въздействието на COVID-19 върху мобилността с учебна цел8,

– като взе предвид предстоящото съобщение на Комисията относно дългосрочните 
грижи и образованието и грижите в детска възраст,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Образованието и младежта в Европа 
след COVID-19 – последиците от кризата и политически препоръки“, 
публикувано от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС на 4 май 
2021 г.9,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Младежите в Европа: въздействието 
на COVID-19 върху икономическото и социалното им положение“, публикувано 
от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС на 24 септември 2021 г.10,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Секторите на културата и 
творчеството в Европа след COVID-19 – последиците от кризата и политически 
препоръки“, публикувано от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС 
на 18 февруари 2021 г.11,

– като взе предвид Ad hoc доклад № 3/2021 на NESET, озаглавен „Дистанционното 
обучение от гледна точка на учениците и студентите“12,

7 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en
8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-
may2020_en.pdf
9 Проучване „Образованието и младежта в Европа след COVID-19 – последиците от кризата и 
политически препоръки“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, 
Тематичен отдел Б – Структурни политики и политика на сближаване, 4 май 2021 г.
10 Проучване „Младежите в Европа: въздействието на COVID-19 върху икономическото и социалното им 
положение“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел 
А – Политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, 24 септември 2021 г.
11 Проучване „Секторите на културата и творчеството в Европа след COVID-19: Последиците от кризата 
и политически препоръки“, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, 
Тематичен отдел Б – Структурни политики и политика на сближаване, 18 февруари 2021 г.
12 Diez-Palomar, J., Pulido, C. and Villarejo, B., „Distance learning from a Student perspective“ 
(„Дистанционно обучение от гледна точка на учениците“), NESET Ad hoc доклад № 3/2021.

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf
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– като взе предвид Ad hoc доклад № 2/2021 на NESET, озаглавен „Въздействието на 
COVID-19 върху резултатите от обучението на студенти в Европа: 
предизвикателствата пред дистанционното образование за всички“13,

– като взе предвид доклада на Европейската мрежа от експерти по икономика на 
образованието (EENEE) и аналитичния доклад на NESET, озаглавен 
„Въздействието на COVID-19 върху образованието на децата в неравностойно 
положение и социално-икономическите последици от него“14,

– като взе предвид техническия доклад на Съвместния изследователски център, 
озаглавен „Вероятните последици от епидемията с COVID-19 върху 
образованието: размисли въз основа на съществуващата литература и последните 
международни набори от данни“15,

– като взе предвид доклада на Европейския младежки форум от 17 юни 2021 г., 
озаглавен „Beyond Lockdown: the „pandemic scar“ on young people“ („Отвъд 
ограничителните мерки: „белегът на пандемията“ върху младите хора“)16,

– като взе предвид доклада на УНИЦЕФ от 4 октомври 2021 г., озаглавен 
„Положението на децата по света през 2021 г.: Моите мисли: насърчаване, 
опазване и грижа за психичното здраве на децата“17,

– като взе предвид политическия обзор на ОИСР от 12 май 2021 г., озаглавен 
„Подкрепа за психичното здраве на младите хора по време на кризата с COVID-
19“18,

– като взе предвид проучването на „Младите умове“ от февруари 2021 г., 
озаглавено „Coronavirus: Impact on young people with mental health needs’ 
(„Коронавирусът: въздействие върху младите хора с потребности, свързани с 
психичното здраве“)19,

13 Sternadel, D., ‘The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of 
distance education for all’ („Въздействието на COVID-19 върху резултатите от обучението на студенти в 
Европа: предизвикателствата пред дистанционното образование за всички“), Ad hoc доклад № 2/2021 на 
NESET.
14 Koehler, C., Psacharopoulos, G. and Van der Graaf, L., ‘The impact of COVID-19 on the education of 
disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof’ („Въздействието на COVID-19 върху 
образованието на децата в неравностойно положение и социално-икономическите последици от него), 
доклад на NESET-EENEE, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 2022 г.
15 Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. and Mazza, J., ‘The likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing literature and recent international datasets’ („Вероятните последици от 
епидемията с COVID-19 върху образованието: размисли въз основа на съществуващата литература и 
последните международни набори от данни“), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, 
2020 г.
16 Moxon, D., Bacaiso, C. and Şerban, A., „Beyond the pandemic: The impact of COVID-19 on young people in 
Europe (Отвъд пандемията: Въздействието на COVID-19 върху младите хора в Европа), Европейски 
младежки форум, Брюксел, 2022 г.
17 https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-
iceberg
18 Takino, S., Hewlett, E., Nishina, Y. and Prinz, C., ‘Supporting young people’s mental health through the 
COVID-19 crisis’ („Подкрепа за психичното здраве на младите хора по време на кризата с COVID-19“), 
Политически мерки на ОИСР във връзка с коронавируса (COVID-19), 2021 г.
19 https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-

https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg
https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg
https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content
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– като взе предвид проекта по програма „Хоризонт 2020“, озаглавен 
„Предотвратяване на проблемите, свързани с психичното здраве на децата в 
Югоизточна Европа: адаптиране, оптимизиране, изпитване и разширяване на 
ролята на родителите за здравето през целия живот“20,

– като взе предвид доклада на Фондацията за психично здраве – Шотландия от 
септември 2020 г., озаглавен „Impacts of lockdown on the mental health and well-
being of children and young people“ („Въздействието на ограничителните мерки 
върху психичното здраве и благосъстоянието на децата и младите хора“21,

– като взе предвид изследователския доклад на Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) от 9 ноември 2021 г., 
озаглавен ‘Impact of COVID-19 on young people in the EU’ („Въздействието на 
COVID-19 върху младите хора в ЕС“)22,

– като взе предвид кампанията YouMoveEurope относно петицията на 
Международната младежка работна група „Responding to the Impact of COVID-19 
on International Youth Work Mobility“ („Отговор на въздействието на COVID-19 
върху международната мобилност на младежите с цел работа“23,

– като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2021 г. относно политиката на 
ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи“24,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално член 
12 от нея,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., 
и по-специално член 30 от нея,

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета от 14 юни 2021 г. за 
създаване на Европейска гаранция за децата25,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2020 г. относно правата на лицата с 
интелектуална недостатъчност и техните семейства в контекста на извънредното 
положение във връзка с COVID-1926,

– като взе предвид европейските цели за младежта, по-специално цел 5, цел 9 и цел 
11,

– като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно културното 
възстановяване на Европа27,

mental-health-needs/#main-content
20 https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results
21 https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF%20Scotland%20Impacts%20of%20Lockdown.pdf
22 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu
23 https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-
mobility
24 Приети текстове, P9_TA(2021)0463.
25 ОВ L 223, 22.6.2021 г., стр. 14.
26 ОВ C 371, 15.9.2021 г., стр. 6.
27 OВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 152.

https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content
https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF%20Scotland%20Impacts%20of%20Lockdown.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu
https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility
https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility


RR\1261995BG.docx 7/26 PE731.485v02-00

BG

– като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2020 г. относно бъдещето на 
европейското образование в контекста на COVID-1928,

– като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно определянето на 
политиката в областта на цифровото образование29,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2021 г. относно положението 
на хората на изкуството и възстановяването на сектора на културата в ЕС30,

– като взе предвид проекта на ОИСР „Студентска агенция за 2030 г.“,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0216/2022),

А. като има предвид, че затварянето на заведения за образование и предоставяне на 
грижи в ранна детска възраст, училища, университети, пространства за закрила на 
децата и за работа с деца, както и за извънкласни дейности, културни 
пространства и спортни съоръжения лиши децата и младите хора от възможността 
да участват в дейности, които са от съществено значение за тяхното цялостно 
развитие, напредъка им в ученето, тяхното интелектуално, физическо, 
емоционално и психическо здраве и благополучие, както и за тяхното социално и 
професионално приобщаване;

Б. като има предвид, че децата и младите хора са сред най-уязвимите групи на 
нашето общество и са засегнати от затварянията, свързани с COVID-19, в един 
решаващ и критичен период от живота им; като има предвид, че психичното 
здраве е една от предпоставките и един от основните фактори за здраво общество 
и демокрация; като има предвид, че следователно достъпът до услуги, свързани с 
психичното здраве, е неразривно свързан с други основни права;

В. като има предвид, че отмяната на образователни, културни, младежки и спортни 
дейности и събития засили цифровия преход до такава степен, че рязко промени 
ежедневните практики, както и начина, по който децата и младите хора 
взаимодействат и общуват помежду си без социални или физически контакти; 
като има предвид, че затварянето на училища, културни пространства и спортни 
съоръжения, които са домакини на такива дейности и събития, намали равнищата 
на физическа кондиция на младите хора до такава степен, че понастоящем само 
едно от всеки четири деца на 11-годишна възраст има достатъчно физическа 
активност; като има предвид, че това е довело до наднормено тегло или 
затлъстяване при едно от всеки три деца, което увеличава риска от фактори за 
увреждане и по-голяма заболеваемост31;

Г. като има предвид, че образованието се нарежда сред най-изчерпващите 
емоционално сектори по време на пандемията от COVID-1932 и че научните 
изследвания показват ясна връзка между психичното здраве на учителите и това 

28 ОВ C 404, 6.10.2021 г., стр. 152.
29 ОВ C 494, 8.12.2021 г., стр. 2.
30 ОВ C 184, 5.5.2022 г., стр. 88.
31 Доклад на СЗО относно затлъстяването на регионално равнище в Европа за 2022 г.
32 https://www.eurofound.europa.eu/bg/publications/report/2020/living-working-and-covid-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353747/9789289057738-eng.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
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на учениците33; като има предвид, че дистанционното обучение има присъщи 
ограничения при преподаването на лабораторни и художествени курсове, както и 
при професионалното обучение и физическото възпитание; като има предвид, че 
дистанционното обучение в много случаи е неподходящо от педагогическа гледна 
точка, особено за по-младите ученици, които имат по-голяма нужда от 
междуличностен контакт с учителя, и поради липсата на възможности учителите 
да бъдат подходящо обучени да използват ефективно цифровите инструменти в 
училищата; като има предвид, че в повечето случаи дистанционното обучение не 
отчита потребностите на учeщите, които получават образование на регионални 
или малцинствени езици; като има предвид, че този подход може да се счита за 
дискриминационен и създава стрес, тревожност и чувство на несигурност у тези 
учeщи;

Д. като има предвид, че поради липсата на фиксиран дневен график, който да 
създава „успокояваща рутина“, и поради загубата на обичайната практика в някои 
държави членки за посещаване на училище в продължение на дълги периоди, 
сега, когато училищата отново са отворени, много ученици като че ли са 
„откъснати“, не изпитват интерес към училищния живот и срещат трудности при 
постигането на собствен ритъм, концентрация, чувство за принадлежност и 
споделяне на целите на училищната общност;

Е. като има предвид, че затварянето на културни обекти – които бяха първите 
затворени и последните, на които беше позволено да отворят отново – лиши 
младите творци в областта на културата, и по-специално младите изпълнители от 
възможността да започнат и развият кариерата си на този решаващ ранен етап;

Ж. като има предвид, че масовите спортове бяха сериозно засегнати от 
отрицателните последици от пандемията, като много от тях дълго време бяха 
изцяло спрени; като има предвид, че професионалните спортни клубове, особено 
на местно и регионално равнище, все още не могат да се справят със сериозните 
предизвикателства по отношение на своето финансово възстановяване в 
дългосрочен план; като има предвид, че трайната загуба на масовия спорт би 
оказала пряко въздействие върху младите спортисти както по отношение на 
тяхното социално развитие, така и по отношение на потенциалната им бъдеща 
професионална кариера в спорта;

З. като има предвид, че общото състояние на психичното здраве и благополучието 
на младите хора значително се влоши по време на пандемията, като проблемите, 
свързани с психичното здраве, се удвоиха в няколко държави членки в сравнение 
с равнищата отпреди кризата34, което накара специалистите да нарекат това 
явление „тихата пандемия“ или „белегът от пандемията“; като има предвид, че 
пандемията разкри липсата на подкрепа за младите хора, които се сблъскват с 
проблеми, свързани с психичното здраве; като има предвид, че 
маргинализираните групи, като ЛГБТИК+, расови и етнически малцинства или 
млади хора със специални нужди, са изложени на по-висок риск от развиване на 
психично разстройство; като има предвид, че реалните последици за младите хора 

33 https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/bg/index.html
34 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-
en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/en/chapters/chapter1.html#ch1-1
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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от проблемите, свързани с психичното здраве, често са трудни за идентифициране 
и до момента все още не са напълно видими;

И. като има предвид, че прекомерният натиск върху учещите да постигат 
изключителни резултати още от ранна възраст, оказа допълнителен натиск върху 
психичното здраве и благополучие на учещите; като има предвид, че трудностите, 
свързани с психичното здраве, водят до силно заклеймяване в нашите общества, 
което води до това младите хора, живеещи с проблеми, свързани с психичното 
здраве, да бъдат също така обект на предразсъдъци, социална изолация, словесно 
малтретиране или тормоз, както и да изпитват учебната среда като опасна среда, в 
която е трудно да се потърси помощ или лечение;

Й. като има предвид, че съществуват големи различия между конкретните ситуации 
в държавите членки поради различното естество и продължителност на 
въведените мерки, както и поради различията в достъпа до технологии и цифрови 
инструменти, които засилват неравенството между селските и градските райони;

К. като има предвид, че принудителният преход към виртуално учене не само 
изостри вече съществуващите неравенства, но също така създаде нови 
неравенства, като доведе до пренебрегване на децата в неравностойно социално 
положение в резултат на ограничените жилищни условия, липсата на цифрова 
инфраструктура или оборудване и проблеми със свързаността, увеличавайки 
риска от ниски учебни резултати и съответно от отпадане сред учещите с по-
малко възможности;

Л. като има предвид, че затварянето на учебните заведения доведе до намаляване на 
съществуващите знания, до загуба на методология за придобиване на нови знания, 
както и до действителна загуба на образование; като има предвид, че тези загуби, 
които е вероятно да имат дългосрочно отрицателно въздействие върху бъдещото 
благополучие на децата и младите хора, са по-високи сред учещите от 
домакинства в неравностойно социално-икономическо положение, които са 
получили по-малка подкрепа при обучението си по време на пандемията;

М. като има предвид наблюденията, че 64% от младите хора във възрастовата група 
18 – 34 години са били изложени на риск от депресия през пролетта на 2021 г.35 и 
че самоубийството е втората водеща причина за смърт сред младите хора36 в 
резултат на стреса, самотата, изолацията, депресията, психологическото 
напрежение, липсата на образователни, трудови или финансови възможности, 
както и несигурността сред младите хора, свързана с техните по-широки социални 
и житейски перспективи;

Н. като има предвид, че в ЕС съществуват значителни регионални различия по 
отношение на достъпа до услуги в областта на психичното здраве, а достъпът на 
пациенти в социално неравностойно положение, включително деца, е 
допълнително ограничен от съществуващите в някои държави членки 
ограничения при възстановяването на разходите за психотерапевтични сеанси от 
бюджетите за обществено здравеопазване; като има предвид, че съществува 

35 https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age
36 Статия на УНИЦЕФ, озаглавена ‘The Mental Health Burden Affecting Europe’s Children’ („Товарът за 
психичното здраве, който въздейства на децата в Европа“ (4 октомври 2021 г.).

https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age
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значителна необходимост от европейски подход по отношение на психичното 
здраве на децата и младите хора със специален акцент върху образованието и 
училищните консултации и консултациите за младите хора;

О. като има предвид, че ограничителните мерки оказаха особено отрицателно 
въздействие върху хората с увреждания или със специални нужди; като има 
предвид, че мерките, предприемани от държавите членки при извънредни 
обстоятелства, следва винаги да зачитат техните основни права и да гарантират 
техния равен и недискриминационен достъп до здравеопазване, социални услуги 
и образование, както и до младежки, културни и спортни дейности;

П. като има предвид, че свързаните с пола различия оказват въздействие върху 
начина, по който децата и младите хора бяха засегнати от пандемията, като 
момичетата и младите жени страдат в по-голяма степен от домашно насилие, 
психосоматични заболявания и афективни разстройства37; като има предвид, че 
разликата в заплащането на мъжете и жените допълнително се влоши по време на 
пандемията, като засегна равновесието между професионалния и личния живот на 
жените и финансовата им зависимост от техните партньори, роднини или 
приятели; като има предвид, че поредицата от ограничителни мерки увеличи 
тежестта за родителите и попечителите, което засили риска от злоупотреба с 
наркотични вещества от страна на родителите и вътрешносемейното насилие, 
засягайки психичното здраве и благополучието на най-уязвимите лица, както и на 
децата и младите хора;

Р. като има предвид, че проблемите, свързани с психичното здраве на ранен етап от 
личностното развитие, увеличават вероятността от възникване на проблеми, 
свързани с психичното здраве, в зряла възраст, с мащабни последици по 
отношение на личностното, социалното и професионалното развитие и качеството 
на живот; като има предвид, че децата и младите хора преминават през критични 
етапи от своето неврологично развитие и са особено чувствителни към 
широкомащабното използване на цифрови инструменти за дистанционно 
обучение; като има предвид, че тази интензивна цифровизация на образованието 
поражда въпроси относно въздействието на технологиите върху въпросите, 
свързани с ученето;

С. като има предвид, че спирането на дейности намали равнищата на физическа 
кондиция на младите хора до такава степен, че понастоящем само едно от всеки 
четири деца на 11-годишна възраст има достатъчно физическа активност;

Т. като има предвид, че 2022 г. е Европейската година на младежта;

У. като има предвид, че всяка стратегия на ЕС за психичното здраве, насочена към 
децата и младите хора, трябва преди всичко да им предостави възможности да 
бъдат чути и техният принос да бъде взет предвид при разработването на 
приобщаващи отговори; като има предвид, че една успешна стратегия трябва да 
включва родителите, семействата, приятелите, младежките организации и 
службите за закрила на младежта, специалистите, работещи с младежи, 
културните институции и спортните клубове, в допълнение към училищата и 
учителите, като им предоставя подходящо обучение относно начините за 

37 Европейски парламент, експресно проучване на Евробарометър: Жените по време на COVID-19.

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2712
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справяне с проблемите, свързани с психичното здраве, за да се установи цялостен 
подход и да се гарантира, че са обхванати и младите хора в неравностойно 
социално-икономическо положение и маргинализираните групи;

Ф. като има предвид, че научните данни сочат, че равнището на институционално 
доверие сред членовете на по-младите поколения е спаднало; като има предвид, 
че това се дължи на стреса и несигурността, свързани със самата пандемия, но 
също така и на ограничената ефективност на официалните канали за комуникация 
на държавите членки за достигане до по-младото поколение, както и на 
увеличаването на дезинформацията и фалшивите новини, свързани с пандемията; 
като има предвид, че трябва да се обърне специално внимание на възвръщането на 
това доверие, което може да бъде постигнато чрез съобразено с възрастта участие, 
включително като се предоставят на младите хора възможности да предприемат 
инициативи и да вземат решения, формиращи света, в който те живеят, и се 
насърчава способността за независимо действие на младите хора, за да бъдат те 
овластени да се стремят към самоопределяне и да развиват устойчивост;

Х. като има предвид, че пандемията ни предостави възможност за справяне с 
дългогодишни проблеми, свързани с психичното здраве, към които преди това не 
е подхождано по цялостен начин; като има предвид, че психичното здраве е 
включено в специфичните цели на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ 
(EU4Health), която допринася за изграждането на Европейски здравен съюз, 
основан на по-силни, по-достъпни и устойчиви здравни системи, готови да се 
справят с евентуални бъдещи кризи;

Ц. като има предвид, че се очаква войната в Украйна и опустошителните 
хуманитарни, продоволствени, енергийни и финансови последици, както и други 
глобални заплахи, да окажат допълнително отрицателно въздействие върху 
психичното здраве и благополучие на децата и младите хора;

Ч. като има предвид, че войната в Украйна доведе до разселването на милиони деца 
и млади хора и до големи травми за тях;

1. обръща внимание на ролята на училищата и на институциите за образование и 
грижи в ранна детска възраст, както и на институциите за неформално и 
аформално учене, за осигуряването на необходимата материална и 
психологическа подкрепа за младите хора и техните семейства и призовава 
държавите членки и регионите да предоставят достатъчна финансова подкрепа на 
общообразователните институции, по-специално чрез значителни инвестиции в 
общественото образование, и да назначават и задържат високо квалифициран 
учители и образователен персонал, за да се гарантира, че педагогическото, 
психологическото, физическото, емоционалното, когнитивното и/или социалното 
развитие на младите хора все повече се насърчава по удовлетворителен начин;

2. в този контекст настоятелно призовава държавите членки да увеличат значително 
публичните разходи за образование и обучение до равнище над средното за ЕС 
(5% от БВП през 2020 г.); подчертава по-специално ролята на учителите, 
преподавателите и специалистите, работещи с младежи, в приноса към 
психологическата подкрепа и развитие на децата и младите хора; във връзка с 
това подчертава необходимостта да се признае значението на насърчаването на 
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грамотността на учителите, образователния персонал, училищните 
администратори, социалните работници и специалистите, работещи с младежи, 
както и на учещите, по отношение на психичното здраве;

3. призовава държавите членки и Комисията да сложат край на мълчанието по 
въпросите, свързани с психичното здраве, и да премахнат свързаното с това 
дискриминационно социално стигматизиране в рамките на цялостен подход; 
поради това призовава Комисията и държавите членки да започнат кампания в 
целия ЕС за повишаване на осведомеността относно психичното здраве в 
образователните институции и институциите за професионално обучение с цел 
борба със съществуващото стигматизиране, предоставяне на младите хора на 
достъп до информация за психичното здраве и създаване на ясно и широко 
социално разбиране на трудностите, свързани с психичното здраве; приканва 
държавите членки да включат психологическа първа помощ и задължително 
образование в областта на психичното здраве без стигматизация в учебните 
програми, така че учещите, учителите, преподавателите, обучаващите и 
академичните ръководители да бъдат по-добре подготвени да отговорят на 
учещите и младите хора, които се сблъскват с проблеми, свързани с психичното 
здраве, като по този начин се гарантира еднакво насърчаване на психичното 
здраве и благополучие на гражданите в целия ЕС; призовава държавите членки да 
адаптират съдържанието на учебните програми, да предприемат всички 
необходими мерки за преодоляване на когнитивните пропуски, възникнали по 
време на дистанционното обучение, и да предотвратят евентуалното увеличаване 
на случаите на неуспех в училище и отпадане от училище; настоява държавите 
членки да гарантират достъп до приобщаващо и справедливо качествено 
образование за всяко дете в Европа;

4. подчертава, че е важно да се противодейства на явлението недостатъчно 
докладване по отношение на психичното здраве и благополучие, както и на 
недостатъчното представителство на децата и младите хора в научните 
изследвания в областта на психичното здраве; поради това призовава Комисията 
да проведе проучване с пълна оценка на дългосрочните последици върху децата и 
младите хора от всички предприети от държавите членки превантивни мерки, 
свързани с пандемията от COVID-19, с цел смекчаване на последиците от всяка 
бъдеща здравна криза;

5. подчертава предизвикателствата, свързани с измерването на психичното здраве и 
благополучие и призовава Комисията и държавите членки да разработят общо 
холистично разбиране за здравето и безопасността, включващо цялостното 
физическо, психическо и социално благополучие, и изискващо всеобхватни 
стратегии за превенция и лечение, включително разработване на безпристрастни 
показатели за измерване на психичното здраве и благополучие, инструменти за 
оценка на риска и системи за докладване, в консултация с учителите, учещите, 
родителите и експертите и учените със съответната специализация, както и 
интегриране на културни, игрови и спортни дейности, и насърчаване на 
развитието на творчески и социални умения;

6. подчертава необходимостта от устойчиво и бързо възстановяване и укрепване на 
структурата на европейската младежка работа, която беше отслабена или дори 
унищожена от пандемията; подчертава, че самата работа с младежта трябва да 
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бъде призната за това, което представлява: инструмент за подкрепа, който има 
важен принос за личностното развитие, благополучието и самореализацията на 
младите хора; поради това призовава държавите членки да въведат конкретни 
подобрения в работата с младежта, за да предоставят подкрепа на онези, които 
най-много се нуждаят от нея;

7. призовава откритата работа с младежта да бъде призната в целия ЕС като основно 
средство за социализация за младите хора и съзнателно и във все по-голяма 
степен да създава свободни пространства за младите хора, често за връстници, 
извън дома на родителите и местата за учене във формалното образование, което 
им предоставя възможности да се организират и да участват в общностни 
инициативи;

8. във връзка с това призовава държавите членки да подобрят и доразвият рамката за 
здравословни и безопасни условия в учебната среда, за да предоставят на 
учещите, учителите, младите хора и специалистите подкрепата на достатъчен 
брой квалифицирани служители, като например специалисти психолози или други 
специалисти в областта на психичното здраве, които могат да играят 
жизненоважна роля не само за отделните хора, но и за цялостния училищен 
климат, за да се създаде безопасна среда за децата и младите хора във всички 
видове образователни институции, където учещите могат да търсят 
психологическа помощ в ранните етапи на психичните проблеми; призовава 
държавите членки да осигурят специализиран персонал за подкрепа на 
специалните образователни потребности, който може да допринесе за 
превръщането на класните стаи и социалните пространства в гостоприемно и 
привлекателно място за растеж, учене, обмен на мнения в среда, изпълнена с 
доверие, дискусии и преодоляване на различията по конструктивен начин; 
подчертава значението на полупрофесионалната психологическа подкрепа с 
нисък праг за учещите; призовава за създаването на активна европейска мрежа за 
обмен на най-добри практики и методи за справяне с такива предизвикателства;

9. признава, че предоставянето на младите хора на глас в процеса на вземане на 
решения, за да могат те да изразят своите нужди и да участват в прилагането на 
тези решения, е от ключово значение за подобряване на ефективността на 
политиките и програмите; поради това призовава учебните институции да 
разширят правата на участие и съвместно вземане на решения на студентите и 
младите хора в училищата, университетите, професионалното обучение, 
работното място и социалните институции, както и да включат младите хора, 
особено младите жени, в научните изследвания и разработването на програми с 
цел по-добро разбиране и отговор на техния житейски опит, приоритети и 
възприятия, така че да се гарантира тяхната ангажираност;

10. настоятелно призовава държавите членки да насърчават междусекторните 
инвестиции с цел справяне с психичните разстройства сред децата и младите хора 
и да разработят национални планове за действие, които да гарантират тяхното 
прилагане на регионално и местно равнище, като се отчитат действителните 
потребности на децата и младите хора, със специално внимание към групите в 
най-неравностойно положение; призовава Комисията и държавите членки да 
подкрепят работата на младежките организации и работата с младежта, 
организирани в самите неправителствени организации, по-систематично и преди 
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всичко предвид тяхното значение за неформалното и аформалното учене, 
включително финансово, и следователно да направят техните структури за 
трансграничен обмен и сътрудничество по-устойчиви на кризи в дългосрочен 
план;

11. подчертава жизненоважното значение на невиртуалните междуличностни 
дейности и отношения в ежедневието на децата и младите хора за тяхното общо 
благополучие, което представлява основата на процеса на социализация и засилва 
чувството за принадлежност, като се отчита важната роля на социализацията в 
образованието; поради това призовава държавите членки да въведат подходящи 
здравни мерки и мерки за безопасност, за да гарантират, че в случай на бъдещи 
пандемии или други безпрецедентни ситуации всички учебни среди, независимо 
дали са формални, аформални или неформални по естеството си, ще останат 
отворени при безопасни условия;

12. призовава държавите членки, в случаите, когато са абсолютно необходими 
специални мерки, да се консултират със специалисти в областта на 
здравеопазването и безопасността, с училищата, учителите, младежките 
организации и службите за закрила на младежта, както и с родителите, за да 
вземат предвид по подходящ начин потребностите на различните възрастови 
групи, уязвимите групи и младите хора със специфични потребности, проблеми с 
мобилността или други увреждания, както и групите в неравностойно положение 
и маргинализираните групи, като никой не остава пренебрегнат, и да не прилагат 
универсален подход; подчертава важността на това да се гарантира 
непрекъснатост по отношение на езика, за да се даде възможност на учещите, 
които получават образование на регионални или малцинствени езици, да 
продължат да го правят в дистанционна или смесена учебна среда; вследствие на 
това призовава държавите членки да вземат предвид различните характеристики и 
потребности на образователните, културните, младежките и спортните дейности;

13. подчертава положителната роля на наставничеството в някои държави по време 
на пандемията за подпомагане на младите хора при решаването на проблеми, като 
по този начин се насърчава тяхното психично здраве и се осигурява 
междуличностна връзка, която предлага усещане за перспектива и 
психологическа подкрепа във време на изолация; приканва Комисията да разгледа 
възможността за подкрепа и финансиране на такива програми за наставничество 
на европейско равнище, за да се насърчи тяхното развитие във всички държави 
членки;

14. признава, че кризата с COVID-19 изостри вече съществуващите неравенства в 
образованието, като ограничи възможностите за много от най-уязвимите деца и 
млади хора, включително живеещите в бедни или в селски райони, момичетата, 
бежанците и хората с увреждания; призовава за увеличаване на усилията за 
идентифициране и подкрепа на децата, младите хора и семействата, които са 
непропорционално засегнати от пандемията, като се вземат предвид 
въздействащите им културни и контекстуални фактори, за да бъдат установени 
пропуските в предоставянето на услуги в областта на психичното здраве преди 
пандемията и да се адаптират по-добре обществените системи; настоятелно 
призовава държавите членки да разгледат въздействието на COVID-19 през 
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призмата на пола и да гарантират продължаването на образователните програми 
по сексуално и репродуктивното здраве при всички обстоятелства;

15. призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на 
децата и младите хора, които са особено уязвими, като например младежите 
ЛГБТК +, расово обособените деца и млади хора, както и на тези с вече 
съществуващи потребности, свързани с психичното здраве;

16. подчертава важната роля, която здравословното и балансирано хранене играе за 
психичното здраве на децата и младите хора; поради това настоява за важната 
социална подкрепа, която училищата предоставят, като например осигурявана 
ежедневно балансирана храна, която някои деца иначе не получават у дома; 
призовава държавите членки да приложат препоръка 4 на Гаранцията за децата, 
като изискват, наред с другото, свободен достъп до поне едно здравословно 
хранене всеки учебен ден;

17. настоятелно заявява, че е необходимо увеличаване на финансирането и 
подходящо насърчаване на възможностите, предлагани от програми като 
„Еразъм+“, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност, за да се 
подобри опитът от мобилността, който допринася за развиването на полезни и 
необходими социални умения за бъдещото личностно и професионално 
израстване на младото поколение, и да се увеличи достъпността ѝ за всички; в 
този контекст призовава Комисията и държавите членки да насърчават 
професионалното обучение и да направят програмите устойчиви на евентуални 
бъдещи ограничения на мобилността, както и да подобрят систематичното 
споделяне на резултатите от проектите с цел повишаване на тяхната видимост, 
увеличаване на мащаба и дългосрочно въздействие; призовава Комисията да 
увеличи финансирането на тези програми на Съюза при следващото 
преразглеждане на многогодишната финансова рамка;

18. изразява загриженост, че въздействието на Механизма за възстановяване и 
устойчивост върху децата и младите хора може да бъде ограничено в много 
случаи и може да не доведе до резултати или структурни реформи, които биха 
позволили на децата и младите хора достъп до качествено образование или биха 
смекчили отрицателното въздействие от свързаното с COVID-19 затваряне на 
културни обекти и прекратяване на достъпа до културни дейци, по-специално 
върху младите изпълнители, на които беше отказана възможността да започнат и 
развият кариерата си на решаващия ранен етап; призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират подходящо финансиране и справедливи договорни условия 
и условия на труд за всички млади автори, изпълнители, хора на изкуството и 
всички други творци на културата, работници и специалисти, работещи в 
секторите на културата и творчеството, включително в социалните медии, които 
бяха неблагоприятно засегнати в резултат на пандемията, да увеличат цялостните 
си усилия в подкрепа на начинаещите творци и професионалисти в областта на 
културата, да насърчават младите хора на изкуството и социалното 
предприемачество и да посочат тази цел в специален раздел относно младите 
творци в Европейския статут на хората на изкуството; отново отправя своята 
препоръка 10% от националните планове за възстановяване и устойчивост да 
бъдат насочени към образованието, а 2 % – към сектора на културата и 
творчеството; призовава за задълбочена оценка от страна на Комисията на 
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проектите и реформите, свързани с образованието, младите хора и секторите на 
културата и творчеството, изпълнявани от държавите членки по линия на 
Механизма за възстановяване и устойчивост, и отново изтъква необходимостта от 
по-голям акцент върху тези теми в националните доклади, изготвяни в рамките на 
оценката на европейския семестър;

19. обръща внимание на значението на опита в областта на мобилността и обмена на 
добри практики между учителите, възпитателите, преподавателите, обучителите, 
доброволците и специалистите в работата с младежи и младежките организации, 
творците в областта на културата и треньорите за разширяване на техните знания 
в областта на контактите с младежта и за укрепване на международното и 
многоезичното измерение, особено с оглед на европейското пространство за 
образование, което трябва да бъде постигнато до 2025 г.;

20. призовава за цялостно разбиране на здравето, което включва цялостното 
физическо, психическо и социално благополучие и изисква всеобхватни стратегии 
за превенция и лечение, включително културни и спортни дейности, и 
насърчаване на развитието на творчески и социални умения;

21. подчертава необходимостта от насърчаване на проектирането и предоставянето на 
целенасочени услуги между поколенията, които да съчетават опита на 
възрастните хора с куража на по-младите хора във взаимноизгодно положение;

22. подчертава фундаменталното значение на културата за развитието на 
индивидуалната идентичност на децата и младите хора, както и за тяхното 
образование, включително разбирането им за обществото, и за цялостното им 
благополучие;

23. подчертава неотложната необходимост от създаване на приобщаваща, творческа, 
динамична и здравословна учебна среда от ранна възраст, за да се намали рискът 
от психофизични разстройства в зряла възраст; в този контекст настоятелно 
призовава държавите членки да гарантират включването и по-силното застъпване 
на всички форми на изкуство, т.е. музика, театър, кино, документалистика, 
анимация, изобразителни изкуства, танци и нови експериментални форми на 
изкуство в учебните програми и като извънкласни занимания с художествени и 
спортни дейности, като по този начин се стимулира свободното изразяване и 
креативността и се позволи на учещите да участват активно и да изследват 
талантите си; подчертава, че изкуството може да бъде идеален компонент за 
интердисциплинарни проекти и може да насърчава критичното мислене, поради 
което не следва да бъде ограничавано в часовете по изкуство;

24. настоятелно призовава държавите членки и публичните органи да развиват 
спортната инфраструктура и да увеличат цялостно обема на дейности, свързани с 
физическото възпитание и извънкласните физически занимания, включително 
дейности, насочени към деца и младежи с увреждания; подчертава, че спортът, 
подобно на изкуството, може да бъде силно средство за приобщаване на децата, 
изложени на риск от изключване; припомня, че изкуствата и спортът в учебните 
програми могат да спомогнат в голяма степен за борбата с глобалните 
предизвикателства пред младежта и образованието, включително трудностите при 
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ученето и разстройствата в ученето, както и срещу тормоза, изказванията, 
подбуждащи към омраза и употребата на психотропни вещества;

25. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят и финансират по 
подходящ начин малки местни културни инициативи, спортни клубове, 
съоръжения за отдих, младежки организации и институции за благосъстоянието 
на младежта, за да провеждат развлекателни, неформални и аформални учебни 
дейности, които играят съществена роля за развитието и благополучието на 
младите хора и техните семейства, като предоставят ресурси за материална и 
психологическа подкрепа, включително за младите хора, разполагащи с по-малко 
възможности или изложени на дискриминация; подчертава факта, че в 
необлагодетелстваните, селските и отдалечените райони тези дейности 
представляват единствената възможност за децата и младите хора да общуват, да 
повишават чувството си за гражданство и да поддържат добро равнище на 
психично здраве;

26. призовава за подкрепа на масовия спорт и извънкласните дейности, тъй като те 
пострадаха непропорционално от опустошителните последици от пандемията от 
COVID-19; подчертава, че любителският спорт е основата за спорта на 
професионално равнище и допринася както за личностното развитие и 
благополучието, така и за регионалното развитие в селските райони; подчертава 
значението на това да се запазват отворени и да се подкрепя възстановяването на 
професионалните спортни клубове и спортни организации, както и да се оказва 
подкрепа на спортистите; призовава Комисията да подкрепи адекватно тези 
клубове и организации, тъй като те играят жизненоважна роля за благополучието 
и социализацията на младите хора;

27. призовава за по-голяма координация на европейско равнище между държавите 
членки, регионалните органи и местните представители на спортни отбори и 
клубове, културни сдружения, младежки и студентски организации, 
образователни и университетски органи, социалните партньори, участващи в 
образованието, и частния сектор с цел засилване на диалога и сътрудничеството и 
създаване на динамична, многостепенна социална мрежа, която да може да 
отговори на бъдещите предизвикателства и да се адаптира към тях;

28. призовава Комисията да предприеме действия, за да гарантира, че ЕС като цяло 
става по-силен и по-самостоятелен, без никой да бъде пренебрегнат; посочва, че 
той трябва да се справи с големите географски, свързани с пола, социални, 
възрастови и други структурни различия, утежнени от липсата на цифрова 
инфраструктура, свързаност и цифрови инструменти във всички държави членки, 
по-специално в селските, отдалечените, островните и планинските райони, както 
и в горещите точки или други райони в неравностойно социално-икономическо 
положение; призовава Комисията да разшири обхвата и да укрепи независимите 
образователни платформи с нестопанска цел на ЕС и такива финансирани от ЕС, 
отговарящи на стандартите на ЕС за защита на личните данни, като например 
eTwinning, EPALE, Еразъм+ и Портала за училищно образование, така че 
държавните училища, учителите, обучаващите и преподавателите в ЕС да могат 
да бъдат в центъра на цифровия образователен процес, без да зависят от 
платформи, генериращи печалби; освен това обръща внимание на необходимостта 
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да се вземат предвид възможните потребности на тези райони в случай на бъдещи 
пандемии или други безпрецедентни ситуации;

29. подчертава, че следва да се положат усилия за генерализиране на цифровата 
грамотност на всички равнища на обществото, като се даде възможност за 
правилно използване на цифровите инструменти и инфраструктури; поради това 
призовава държавите членки да включат цифровата грамотност в учебните 
програми на всички учебни заведения и да осигурят необходимото обучение и 
оборудване за учителите и преподавателите; подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на хората, които са изключени от цифровите технологии; 
обръща внимание на трудното положение на ученищите от многодетни семейства 
и на родители – учители по професия, за които задължението за дистанционна 
работа, преподаване и учене е свързано със скъпоструващи и често финансово 
недостъпни разходи, за да закупят от скромните си частни ресурси допълнително 
оборудване, така че да изпълняват изискванията за дистанционно учене и/или 
работа;

30. подчертава, че цифровите технологии притежават значителен потенциал за 
учителите, обучаващите, преподавателите и учещите, що се отнася до достъпните, 
отворени, социални и персонализирани технологии, които могат да доведат до по-
приобщаващи образователни пътеки; счита, че интелигентното използване на 
цифровите технологии, задвижвано от иновативни методи на преподаване и 
овластяващо учещите, може да предостави на гражданите основни 
компетентности за цял живот; посочва обаче, че липсата на надзор на цифровото 
обучение на младите хора, особено на тези в неравностойна и отдалечена среда, 
може да доведе до по-висок риск от пристрастяване и психични разстройства;

31. настоятелно призовава държавите членки да инвестират в конкретни политики, 
включително в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, които 
отговарят на местните потребности, с цел: i) ii) да се гарантира, че институциите 
за образование и професионално обучение, младежките организации и структури, 
както и учещите и младите хора в по-общ план получават достатъчна финансова 
подкрепа, със специален акцент върху най-уязвимите учещи, които изостават и се 
нуждаят от допълнителна подкрепа, за да постигнат очакваните цели на 
обучението, както и училищата, обслужващи населението в значителна бедност и 
с големи малцинства; iii) да се гарантира, че са въведени необходимите 
технологии, иновации, съоръжения и инструменти за подпомагане на ученето, 
включително цифрови инструменти, за консолидиране, по-нататъшно развитие и 
предоставяне на качествено образование и обучение, както и възможности за 
аформално и неформално учене за всички; и iv) да се подкрепят културни 
инициативи, които обединяват децата и младежите в рамките на културното 
възстановяване на местните общности;

32. подчертава, че вече съществуващите норми и очаквания, свързани с пола, могат 
да бъдат важни фактори, оказващи неблагоприятно въздействие върху 
психичното и физическото здраве, както и върху възможностите за образование; 
посочва, че развитието на капацитета на преподавателите чрез подходящи 
ресурси и подкрепа е от решаващо значение за по-добро идентифициране и 
преодоляване на свързаните с пола последици от затварянето на образователни, 
културни и спортни институции върху по-общото здраве и благополучие на 
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децата и младите хора; призовава държавите членки да насърчават устойчиви, 
справедливи и съобразени с равенството между половете образователни системи, 
които да гарантират удовлетворяването на специфичните за пола потребности, 
като например всеобхватно сексуално образование и превенция и реагиране на 
насилието, основано на пола;

33. отново подчертава значението на инвестициите в иновации и научни изследвания 
в образованието, като се даде възможност на държавната образователна система 
да има достъп до „култура на иновации“ в целия ЕС и да се гарантира, че има 
налични и достъпни за всички безплатни висококачествени учебни материали, 
педагогически подходи и инструменти; в този контекст обръща внимание на 
необходимостта от финансова рамка, която да позволява възстановяване на 
разходите за закупуване или наемане на подходящи цифрови инструменти, 
включително компютърно оборудване и достъп до ефективна интернет мрежа;

34. подчертава необходимостта от ускоряване на цифровизацията на ресурсите в 
областта на културата и наследството, както и на аудиовизуалните библиотеки, и 
от въвеждането на схеми за отстъпки, позволяващи всеобщ достъп до културни 
ресурси, включително за маргинализирани хора и периферни училища, които не 
са в състояние да закупят абонаменти на преференциални цени;

35. подчертава необходимостта от наблюдение на развитието и на педагогическите и 
здравните последиците и последиците за безопасността от технологичния и 
цифровия напредък чрез сътрудничество и диалог непосредствено с младите хора, 
както и с експерти, преподаватели, със социалните партньори в сферата на 
образованието и с други представители на гражданското общество; посочва 
спешната необходимост от критичен преглед на възможните опасности от 
напредъка на цифровите технологии и непредвидимите последици от тях, като се 
има предвид, че основната им цел е да обслужват потребностите на хората;

36. призовава държавите членки да насърчават научните изследвания относно 
психичното здраве на младите хора и да направят оценка на дългосрочното 
въздействие на затварянето, по-специално продължителното дистанционно 
обучение, изолацията и несигурността по отношение на придобиването на знания, 
неврологичното развитие и социално-емоционалните умения, и да разработят 
целенасочени мерки в подкрепа на най-засегнатите с цел борба и превенция на 
дългосрочните проблеми, свързани с психичното здраве; призовава Комисията и 
държавите членки систематично да събират и сравняват резултатите от научните 
изследвания, опита и знанията в областта на справянето с проблеми, свързани с 
психичното здраве, сред младите хора в ЕС; призовава освен това Комисията да 
улесни обмена на добри практики и взаимното учене между държавите членки по 
тези въпроси;

37. призовава Комисията да повиши осведомеността сред младите хора относно 
ползите и рисковете, свързани с цифровите технологии, като гарантира не само 
техния достъп до технологични инструменти, но и способността им да ги 
използват безопасно и правилно, така че те да служат като ценни инструменти за 
социализация и демокрация;
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38. подчертава, че продължителните периоди, прекарани в цифрова среда, могат да 
имат значително въздействие върху психичното здраве и безопасността на децата 
и младите хора, като например умора от екрана или пристрастяване към интернет, 
както и излагане на онлайн насилие и тормоз, както и на фалшиви новини, които 
могат да доведат не само до депресия, тревожност и социално изключване, но и 
до самоубийства сред младите хора; призовава Комисията да насърчава повече 
съвместни и систематични усилия за превенция, насочени към защита на младите 
хора от такива вреди;

39. призовава Комисията да определи Европейска година на психичното здраве и да 
разработи европейски план за защита на психичното здраве в образованието, 
професионалното обучение и аформалното и неформалното учене; счита, че всеки 
такъв план следва да се основава на констатациите на работната група по 
стратегическата рамка на европейското пространство за образование и да 
предоставя всеобхватни насоки, да предлага примери за добри практики и да 
създава стимули за държавите членки да въведат специални действия и модули за 
обучение, като по този начин на учителите, обучаващите, преподавателите, 
работещите с младежи и работодателите се предоставят необходимите умения за 
разпознаване на ранните признаци на изчерпване, стрес и психологически стрес 
сред учещите, младежите и младите стажанти или младите хора, участващи в 
професионално обучение, с оглед на активирането на целенасочени мерки за 
превенция;

40. счита, че планът следва да насърчава безплатна и редовна психологическа 
подкрепа за учителите, преподавателите и специалистите в областта на грижите за 
деца и следва също така да отделя специално внимание на маргинализираните 
групи и групите в неравностойно положение и хората с увреждания, за да се 
вземат предвид техните специфични потребности и да се гарантира, че те имат 
равен достъп до всички дейности и възможности; подчертава, че планът следва 
също така да насърчава засилването на връзките между образователните 
институции и културните, младежките и спортните организации с цел 
осигуряване на извънкласни дейности, основани на по-широката общност, с цел 
укрепване на чувството за принадлежност на учещите, насърчаване на 
представителството на младите хора и увеличаване на тяхната социална 
ангажираност;

41. призовава Комисията и държавите членки да следват препоръките на 
Конференцията за бъдещето на Европа относно свеждането до минимум на 
въздействието на сериозна криза върху младите хора и психичното им здраве, 
както и да вземат предвид бъдещите поколения във всички свои препоръки и 
предложения;

42. призовава Комисията да продължи да разработва смекчаващи мерки по 
отношение на отрицателните последици от спирането на дейности във връзка с 
COVID-19 за децата и младите хора през цялата 2023 г. и да използва тази година, 
за да предложи солидно наследство от Европейската година на младежта (2022 г.) 
за бъдещето;

43. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След пандемията от Covid-19 европейската младеж е изправена пред криза, свързана с 
психичното здраве. Докато преди пандемията около 10 – 20% от децата и младите хора 
са се сблъсквали с проблеми, свързани с психичното здраве, според експертите тази 
цифра е нараснала до 20 – 25% през последните две години.

Очаква се обаче тези цифри да се окажат занижени при оценката на пълния мащаб на 
проблема, тъй като в практиката е много трудно да се оценят психичните заболявания 
сред младите хора.

Младите поколения изпитваха липса на възможности за обмен, човешко 
професионално обогатяване и възможност да бъдат активна част от европейското 
общество. Постоянните промени в националните разпоредби, както и междусекторните 
проблеми, свързани с икономиката, заетостта и факторите, свързани с начина на живот, 
доведоха до ситуация на несигурност, която подкопа способността им да изготвят 
дългосрочни планове, както и да изградят доверие в институциите.

Някои групи са изправени пред повишена изложеност на рискове за психичното здраве. 
Що се отнася до младите жени, общността на ЛГБТИК+ лицата, хората с мигрантски 
произход и хората с като цяло нисък достъп до ресурси, натискът на неравностойното 
социално-икономическо положение и равенството на доходите увеличиха честотата и 
риска за развитие на психични разстройства.

Това развитие поражда значителни социално-икономически опасения. Още през 2018 г. 
в доклада „Health at a Glance: Europe“ („Здравето накратко – Европа“) икономическите 
разходи, произтичащи от психичните разстройства, се оценяват на 4% от общия БВП в 
ЕС. Тъй като вероятността от развитие на психични разстройства в зряла възраст се 
увеличава драстично след преживени в ранна възраст проблеми, свързани с психичното 
здраве, това води до тежки последици за бъдещето на Европа.

Технологичното развитие откри нови пътища за по-динамични и творчески подходи 
към работата и образованието. Развитието на някои социални умения обаче зависи в 
голяма степен от опита в личен контакт и в партньорско взаимодействие. Поради това, 
въпреки че онлайн образованието показва голям потенциал като допълнение към 
традиционните форми на образование, то не трябва да се превръща в пълен заместител 
на присъственото обучение.

Освен това преместването на образованието в цифровата среда допълнително подчерта 
неравенствата сред маргинализираните групи, които нямат подходящ достъп до 
технологии, както и регионалните различия между градските и селските райони.

Поради всички горепосочени причини настоящият доклад има за цел да представи 
конкретни предложения и препоръки за справяне с последиците от свързаното с 
COVID-19 затваряне на образователни, културни, младежки и спортни съоръжения 
върху децата и младите хора в ЕС. Докладчикът представя възможните действия по 
седем тематични направления, описани подробно по-долу.
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Първо, адекватното финансиране и насърчаването на възможностите, предлагани от 
програми като „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и Европейския корпус за солидарност, 
са от ключово значение за подобряването на опита от мобилността и за увеличаването 
на достъпността ѝ за всички, независимо от доходите, пола, здравето и региона на 
произход; За тази цел докладчикът призовава Комисията и държавите членки да 
подобрят систематичното споделяне на резултатите от проектите, за да се повиши 
тяхната видимост, увеличаването на мащаба и дългосрочното въздействие;

Освен това докладчикът признава, че опитът в областта на мобилността и обменът на 
добри практики между преподавателите, учителите, възпитателите, обучителите, 
специалистите, работещи с младежи, и треньорите имат голямо значение за 
укрепването на международното и многоезичното измерение на европейското 
пространство за образование до 2025 г.

Второ, училищата и институциите за образование и грижи в ранна детска възраст 
играят основна роля за предоставянето на необходимата материална и психологическа 
подкрепа на децата и техните семейства. Поради това докладчикът призовава 
държавите членки да предоставят достатъчна финансова подкрепа на 
общообразователните институции, за да се гарантира подкрепата за педагогическото и 
психологическото развитие на учащите се.

Докладчикът съответно насърчава държавите членки да подобрят и развият здравните и 
свързаните със сигурността рамки в учебната среда, за да предоставят на учащите и 
учителите подкрепата на психолози специалисти и персонал за подкрепа на 
специалните образователни потребности, които могат да допринесат за превръщането 
на класната стая в гостоприемно и привлекателно място за растеж, учене, дебати и 
преодоляване на различията по конструктивен начин.

За тази цел докладчикът подчертава значението на присъственото обучение за 
личностното развитие. При бъдещи пандемии или други безпрецедентни ситуации 
държавите членки се призовават да поддържат отворени всички учебни среди, било то 
формални, аформални или неформални структури.

Ако се наложат специални мерки, докладчикът призовава държавите членки да вземат 
предвид нуждите на различните възрастови групи и да не прилагат универсално 
решение.

Трето, докладчикът подчертава необходимостта от холистично разбиране на здравето, 
което има за цел цялостното физическо, психическо и социално благополучие и за 
целта признава необходимостта всеобхватни стратегии за превенция и лечение, 
включително културни и спортни дейности, и насърчаване на развитието на творчески 
и социални способности.

Докладчикът настоятелно призовава за включването на изкуството, музиката и 
културата в учебните програми, както и за насърчаването на спортни дейности в 
училищата, за да се стимулира една приобщаваща, творческа, динамична и 
здравословна учебна среда от ранна възраст и да се намали рискът от психофизични 
заболявания в зряла възраст.

Четвърто, докладчикът признава необходимостта от подкрепа и финансиране за 
малките местни културни и спортни организации, които да им позволят да провеждат 
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дейности по отдих и неформално учене, играещи съществена роля във формирането и 
благополучието на младите хора и техните семейства, тъй като те предоставят ресурси 
за материална и психологическа подкрепа и на онези, които разполагат с по-малко 
икономически възможности.

Пето, докладчикът подчертава необходимостта от по-голяма координация между 
държавите членки и местните представители на спортни и културни сдружения, 
младежки организации, образователни и университетски органи и частния сектор. Това 
ще улесни засилването на диалога и сътрудничеството и ще създаде динамична, 
многостепенна социална мрежа, която може да реагира и да даде отговор на бъдещите 
предизвикателства.

Шесто, за да може ЕС да стане по-силен и независим като цяло и никой да не бъде 
пренебрегнат, той трябва да се справи с по-широките структурни пропуски, причинени 
от липсата на цифрова инфраструктура и инструменти в селските и периферните 
райони. Поради това докладчикът настоятелно призовава държавите членки да 
инвестират в конкретни политики, които отговарят на местните потребности, за да се 
преодолеят регионалните различия и да се осигури финансова подкрепа, така че 
технологиите, иновациите, учебните заведения и заведенията за подкрепа и 
инструментите, необходими за продължаване на образованието и обучението, да бъдат 
на разположение и достъпни за всички.

Седмо, докладчикът отново подчертава значението на инвестирането в иновации и 
научни изследвания в образованието, като се даде възможност на публичната 
образователна система да има достъп до „култура на иновации“ в целия ЕС и да се 
гарантира, че всички имат достъп до висококачествени учебни материали, 
педагогически подходи и инструменти.

Като признава необходимостта от наблюдение на развитието и последиците от 
технологичния и цифровия напредък чрез сътрудничество и диалог с експерти, 
преподаватели и представители на гражданското общество, докладчикът също така 
призовава Комисията да насърчава осведомеността относно ползите и рисковете, 
свързани с използването на цифрови технологии от младите хора. Трябва да се 
гарантира не само техният достъп до технологични инструменти, но и способността им 
да ги използват безопасно и правилно, така че да могат да служат като ценни 
инструменти за социализация и демокрация за намаляване на онлайн тормоза и 
фалшивите новини.

В заключение докладчикът счита, че въпросът за психичното здраве на децата и 
младите хора представлява ключово предизвикателство за Европейския съюз. 
Въздействието на пандемията от Covid-19 върху психичното здраве и свързаното с нея 
затваряне на образователни, културни, младежки и спортни съоръжения върху децата и 
младите хора има потенциала да окаже дълготрайни отрицателни последици върху 
европейската социална, здравна и икономическа система.

Докладчикът настоятелно призовава да се извлече ценна информация от поуките, 
извлечени по време на пандемията от COVID-19, и посочва възможността, под мотото 
на Европейската година на младежта, да се постигнат значителни подобрения по 
въпросите, свързани с психичното здраве, които преди това са били пренебрегвани. 
Краят на пандемията следва да се разглежда като възможност за преодоляване на 
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слабостите, които вирусът изостри, но които винаги са присъствали в европейското 
общество.

В предложенията, представени в настоящия доклад, се подчертава необходимостта от 
многостранни и цялостни европейски действия за насърчаване на психичното здраве на 
децата и младите хора. За тази цел докладчикът поставя акцента върху въвеждането на 
междусекторни превантивни мерки, вместо стремеж за предоставяне само на по-
достъпно терапевтично лечение.

Освен това докладчикът признава, че както благосъстоянието, така и психичното 
здраве са неразривно свързани с културата и физическото здраве. Докладчикът 
съответно подчертава ключовата роля на образователните, културните, младежките и 
спортните съоръжения за гарантиране на положителното развитие на психичното 
здраве на децата и младите хора и поради това призовава тези места да останат 
достъпни по време на бъдещи пандемии или безпрецедентни кризи.

Макар докладчикът да признава, че цифровият преход в образованието носи много 
потенциални ползи, той подчертава, че дистанционното обучение трябва да служи само 
като допълнение към традиционните форми на присъствено образование, а не да ги 
замества.

И накрая, докладчикът подчертава факта, че маргинализираните групи и групите в 
неравностойно положение са пострадали непропорционално по време на пандемията. 
Поради това докладчикът признава необходимостта от цялостен подход, чрез който 
ежедневието да става все по-справедливо и равноправно за обществата, за да се 
постигне по-добро психично здраве.
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