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DiscoverEU: възможност за още 20 000 младежи да опознаят Европа
Брюксел, 6 юни 2019 r.
Почти 95 000 младежи кандидатстваха в третото издание на новата инициатива на ЕС,
насочена към младите хора. Вече са подбрани около 20 000 18-годишни европейци,
които ще получат карта за пътуване DiscoverEU. Те ще могат да пътешестват между 1
август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за период до 30 дни.
В третото издание на инициативата DiscoverEU бяха получени кандидатури от почти 95 000
младежи от всички държави — членки на ЕС. Двуседмичният период за кандидатстване приключи
на 16 май 2019 г. Около 20 000 млади европейци получиха картата съобразно критериите за
предоставяне и при спазване на квотата, определена за всяка държава — членка на ЕС.
Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви:
Този месец DiscoverEU чества своята първа годишнина. Само за една година около 275 000 млади
европейци кандидатстваха за участие в инициативата, като около 50 000 получиха карта за
пътуване.Горд съм, че все повече и повече младежи имат възможността да опознаят богатството
на своята история и култура, да създадат нови приятелства отвъд националните граници, да
станат по-независими и самостоятелни, да споделят опит и емоции и в крайна сметка да
преоткрият себе си.
Със спечелилите карта младежи в третото издание ще бъде осъществена връзка, за да получат
съдействие при организацията на пътуването. Победителите ще могат да пътуват самостоятелно
или в група от максимум 5 души между 1 август 2019 и 31 януари 2020 г. за период до 30 дни.
Повечето от тях ще се придвижват с влак, като в извънредни случаи ще използват други видове
транспорт.
Освен карта за пътуване, техническа подкрепа и насоки по въпроси като устойчиви модели на
пътуване и какво означава да бъдеш посланик на DiscoverEU, те ще бъдат приканени да разкажат
за преживяванията си, например чрез инструментите на социалните медии като Instagram,
Facebook и Twitter, или чрез представяне в своето училище или община. Те ще могат също така да
се свържат със своите спътници в социалните медии и да споделят своите преживявания.
Освен това те ще бъдат поканени да участват в първите сборни срещи по линия на DiscoverEU,
които ще бъдат организирани на различни места в цяла Европа по конкретни теми, като например
устойчиво развитие или културно наследство. Първата сборна среща ще бъде в Nijmegen
(Нидерландия) на 12 и 13 юли с акцент върху устойчивото развитие.
Комисията планира да започне новата кампания за кандидатстване до края на годината, когато
ще бъдат раздадени още 20 000 карти за пътуване.

Контекст
DiscoverEU е инициатива за пътувания на младежи самостоятелно или в малки групи,
включително младежи в неравностойно положение, и кандидатстването за нея е лесно. Тя
предоставя на 18-годишните възможност да научат нещо повече за европейското културно
наследство и многообразие, да установят контакти с други младежи и да опознаят европейската
си идентичност. Началото на инициативата бе поставено през юни 2018 г. след предложение на
Европейския парламент за подготвително действие, чийто бюджет възлизаше на 12 милиона евро
през 2018 г.
Първите две издания на DiscoverEU дадоха възможност на около 30 000 младежи да пътуват из
Европа. За 2019 г. Европейският парламент одобри 16 милиона евро за инициативата. Комисията
възнамерява да открие следващия кръг за подаване на кандидатури до края на 2019 г.
Конкретните дати и необходимата допълнителна информация ще бъдат своевременно обявени на
Европейския младежки портал.
Като се има предвид интересът, проявен от младите пътешественици към DiscoverEU, Комисията
работи за подобряване на инициативата въз основа на мненията както на пътуващите, така и на
ключови заинтересовани страни. До момента мнения са изразили около 5500 участници от
първото издание, които определят DiscoverEU като ценен и приобщаващ опознавателен опит,
който засилва гражданската ангажираност, подпомага личностното израстване и развива умения.

Пътуването предоставя на младите хора възможност да придобият самочувствие и да развият
важни качества, като например езикови и междукултурни умения, приспособимост, гъвкавост,
умения за междуличностно общуване, решаване на проблеми, организационни качества и
способност за работа в екип. Две трети от участниците заявяват, че не биха могли да покрият
разходите за картата за пътуване без помощ по DiscoverEU. За някои участници това е първият
път, когато пътуват сами без родители или настойници.
През май 2018 г. Комисията предложи 700 милиона евро за инициативата DiscoverEU като част от
бъдещата програма Еразъм+ в контекста на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027
г. Ако Европейският парламент и Съветът одобрят предложението, през тези седем години още
1,5 милиона младежи на 18-годишна възраст ще имат възможността да пътуват.
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