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Заключения на Съвета относно стратегическите перспективи за европейското сътрудничество по
въпросите на младежта след 2018 г.
(2017/C 189/07)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
КАТО ПРИПОМНЯ:

1.

Политическия контекст във връзка с този въпрос, изложен в приложение към настоящите заключения;

КАТО ОТЧИТА, ЧЕ:

2.

Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет
и Комитета на регионите „Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал.
Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи
пред младежта“ (1), имаше за цел установяването на междусекторен подход, който да даде по-големи правомощия на
младите хора в Европа, както и ресурси и възможности да бъдат независими.

3.

Резолюцията на Съвета относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта
(2010—2018 г.) (2) въплъти най-всеобхватната и амбициозна стратегия на ЕС за младежта към днешна дата. Време
вият обхват на рамката съвпадна с финансовата и икономическа криза, която макар да се отрази в по-голяма или помалка степен отрицателно на всички граждани и държави — членки на ЕС, засегна особено негативно и непропорци
онално младите хора, и най-вече младите хора с по-малко възможности, доведе до високи равнища на безработица
и повиши риска от социални сътресения, политическо отчуждаване и дори насилническа радикализация и екстреми
зъм, което на свой ред породи предизвикателства пред демократичните ценности и социалното сближаване.

4.

Рамката даде важен и ценен принос не само за сътрудничеството в сферата на младежта, но и за живота, перспекти
вите, благосъстоянието участието и приобщаването на младите хора в целия Европейски съюз, за което свидетелстват
докладите на Европейската комисия за 2012 и 2015 г. относно младежта и съвместният доклад на Съвета и на
Комисията относно изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта
(2010—2018 г.) (3).

5.

В европейските работни планове за младежта за периода 2014—2015 г. (4) и за периода 2016—2018 г. (5) бяха
укрепени и подобрени инструментите и процесите за прилагане на обновената рамка за европейско сътрудничество
по въпросите на младежта, като рамката беше приведена в по-голямо съответствие с целите на стратегията „Европа
2020“ и бяха предвидени мерки за справяне с новите предизвикателства.

ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ:

6.

Срокът на действие на обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта ще изтече в края
на 2018 г., а срокът на действие на „Европа 2020“ — 10-годишната стратегия на Европейския съюз за работни
места и растеж, и на програмата Еразъм + изтича в края на 2020 г.

ПОДЧЕРТАВА, ЧЕ:

7.

Утвърждаването и зачитането на ценностите на Европейския съюз, заложени в член 2 от ДЕС (6), и засилването
у младите хора на усещането за европейска идентичност и на доверието им в европейския проект чрез развиване на
техните компетентности и насърчаване на участието им в политическия живот, гражданската ангажираност, добро
волческата дейност и мобилността с учебна цел, ще продължат да играят основна роля при очертаването на бъде
щото европейско сътрудничество по въпросите на младежта.

8.

Работата с младежта, неформалното и самостоятелното учене играят основна роля в сферата на младежта и доприна
сят за развиването на компетентностите на младите хора.

ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, ЧЕ:

9.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Следва да се разработи и подкрепи нова рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта след 2018 г.,
която да акцентира върху междусекторния подход с ясна добавена стойност на равнището на ЕС и да включва евен
туално европейски работни планове за младежта, като същевременно отчита резултатите от оценката на сегашната
рамка.
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ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРИ
НАДЛЕЖНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ:

10. Да гарантират, че разработването на рамката за бъдещото европейско сътрудничество по въпросите на младежта
е фактологически обосновано, базирано на информацията и резултатите от широки и приобщаващи консултации
с всички заинтересовани страни, в т.ч. младежи, доставчици на услуги в сферата на работата с младежта (1), работещи
с младежта специалисти (на професионална или доброволна основа) и политически фактори на всички равнища,
с цел да се постигне консенсус и да се поеме ангажимент към бъдещите цели и задачи на политиката за младежта.
11. Да обмислят разработването на рамка за бъдещото европейско сътрудничество по въпросите на младежта, която да се
основава на междусекторен подход, да бъде гъвкава, адаптивна и прозрачна и да отчита бързо променящите се поли
тически, социални, културни и икономически обстоятелства на европейско и международно равнище.
12. Да гарантират, че програмата Еразъм +, както и другите програми и инструменти допринасят и, когато е целесъоб
разно, са приведени в съответствие с прилагането на рамката.
13. Да насочат рамката основно към специфични въпроси на политиката за младежта, които са от компетентността на
отговорните за младежта структури, но също и да активизират в по-голяма степен проявите и инициативите в свър
зани с младежта области на политиката, с цел да се гарантира междусекторно сътрудничество и реципрочна
подкрепа.
14. Да оценят, преразгледат и подновят структурния диалог и неговите цели, за да се способства за провеждането на
иновативен, съдържателен и целенасочен конструктивен диалог не само с младите хора, участващи в младежки орга
низации, но и с младите хора от различни среди, с по-малко възможности, както и с нечленуващите в младежки
организации.
15. Да помислят по-задълбочено върху компетентностите (знания, умения и нагласи) и ценностите, от които се нуждаят
младите хора за постигането на пълноценен личен, социален и професионален живот, и по-специално, за да се анга
жират и включат младите хора с по-малко възможности.
16. Да отчитат ролята, която интернет, социалните медии и цифровизацията могат да изиграят за насърчаване на соли
дарността, участието в политическия живот и активното гражданско поведение на младите хора, както и за борбата
с политическото отчуждаване, популизма, пропагандата и радикализацията, които могат да доведат до насилнически
екстремизъм.
17. Да оценят, засилят и доразвият, където е възможно, инструментите, средствата и методите на политиката, както
и взаимно допълващи се сътрудничества, като напр. партньорството между ЕС и Съвета на Европа в областта на мла
дежта, с цел да се поддържа и да се подобрява ефективността на европейското сътрудничество по въпросите на мла
дежта след 2018 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ:

18. Да прикани бъдещите председателства да изготвят проект на нова рамка за европейско сътрудничество по въпросите
на младежта след 2018 г., като вземат предвид настоящите заключения и предстоящата инициатива на Комисията
относно стратегия на ЕС за младежта за периода след 2018 г. Този проект следва да се представи на Съвета с оглед
на неговото приемане.

(1) Под доставчици на услуги в сферата на работата с младежта се разбират всякакви организации, агенции и други органи, както получа
ващи държавна помощ, така и доброволни, които предоставят насочени към работата с младежта програми, проекти, инициативи
и дейности за младите хора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
1.

Договор за Европейския съюз (1).

2.

Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.), която определя две
общи стратегически цели и двуизмерен подход за тяхното реализиране, който включва развиването на специфични
инициативи по въпросите на младежта и на инициативи за интегриране в осем области на действие. Рамката пред
вижда също тригодишни работни цикли със съгласувани приоритети и структуриран диалог с младите хора, на който
да се основава процесът.

3.

Съвместният доклад на Съвета и на Комисията относно изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудни
чество по въпросите на младежта (2015 г.), който оценява въздействието на рамката в периода 2013—2015 г.

4.

„Европа 2020“ — 10-годишната инициатива на Европейския съюз за работни места и растеж, която включва воде
щите инициативи „Младежта в движение“ и „Програма за нови умения и работни места“.

5.

Парижката декларация от 17 март 2015 г., която популяризира чрез образование гражданските и общите ценности —
свобода, толерантност и недискриминация.

6.

Съобщението на Комисията от 28 април 2015 г. относно Европейската програма за сигурност, в което се заявява, че
участието на младежите следва да изиграе ключова роля в предотвратяването на водещата до насилие радикализация
чрез насърчаването на общи европейски ценности, способстването за социалното приобщаване и укрепването на вза
имното разбирателство и толерантността.

7.

Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет
и Комитета на регионите от 10 юни 2016 г. „Нова европейска програма за умения — Съвместни усилия за укреп
ване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“.

8.

Резолюцията на Съвета от 15 декември 2016 г. относно „Нова програма за умения за приобщаваща и конкурентна
Европа“.

9.

Съобщенията на Европейската комисия от 7 декември 2016 г. относно „Подобряване и модернизиране на образова
нието“, относно „Инвестиране в младежта на Европа“ и относно „Европейски корпус за солидарност“;

10. Бяла книга за бъдещето на Европа — Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.

(1) ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 13.

