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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪВЕТ
Създаване на възможности за младите хора в селските и отдалечените райони Заключения на
Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките
на Съвета
(2020/C 193/03)
СЪВЕТЪТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,
КАТО ОТЧИТАТ, ЧЕ

1.

Всички млади хора следва да имат равни възможности в контекста на своето личностно и професионално развитие,
независимо от пречките, пред които са изправени, включително географските предизвикателства. Тези
предизвикателства стават все по-големи по време на глобални кризи, като например новия коронавирус (COVID-19),
които водят до обществени сътресения и икономически последици и могат допълнително да отслабят и изолират
младите хора.

2.

Стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. (1) отчита, че неравенствата, които засягат по-специално
младите хора, представляват значителен политически, социален и икономически риск; различията между поколенията
и степента на образованост, както и териториалните различия, нарастват и се появяват нови форми на изключване.

3.

До скоро почти една трета от населението на ЕС живееше на територията на селски райони, включително значителен
брой млади хора (2). Ясно е, че съществуват различия между отделните държави членки по отношение на гъстотата на
населението и демографската структура както в селските, така и в отдалечените райони. От друга страна се смята, че
урбанизацията като една от настоящите основни движещи сили на промяната оказва значително въздействие върху
бъдещите политики на ЕС (3).

4.

Населението на Европейския съюз застарява. Този процес е по-силно изразен в селските и отдалечените райони и в
резултат на това делът на възрастните хора в тези региони е по-висок в различните държави членки (4). Тези
дисбаланси между поколенията и географски дисбаланси, особено когато са съчетани с по-неблагоприятни социалноикономически условия, пораждат предизвикателства за създаването и поддържането на всеобхватни услуги за подкрепа
и устойчиви инфраструктури за услуги, отговарящи на нуждите на всички, които впоследствие могат да окажат
дългосрочно въздействие върху социалното сближаване и солидарността в селските и отдалечените райони.

5.

Равенството и недискриминацията, приобщаването и участието на младите хора са сред водещите принципи, залегнали
в стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., в която се отчитат възгледите на младите хора, изразени в
европейските цели за младежта и в процеса на диалога по въпросите на младежта в ЕС. По-специално, европейска цел
за младежта № 6 („Осигуряване на подкрепа на младежта в селските райони“) е насочена към създаването на условия,
които дават възможност на младите хора да се възползват от правата си и да реализират своя потенциал в селските
райони.

(1) Приета от Европейския съвет на 20 юни 2019 г.
(2) Според базата данни на Евростат за 2018 г. 49,2 % от младите хора на възраст 15—24 години живеят в селски райони
(Население на ЕС-28 по завършена образователна степен, пол, възраст и степен на урбанизация (%).
(3) https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
(Глобални тенденции до 2030 г. — Предизвикателства и решения за Европа, ESPAS, април 2019 г.).
(4) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE-WG1-25.pdf (Доклад на UNECE за политиките
застаряването № 18 (2017 г.).
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Проблемите, свързани с околната среда и климата, бяха набелязани от младите хора като една от областите, които ЕС
трябва да разгледа като първостепенен приоритет (5). Борбата с изменението на климата е един от основните фактори
при формирането на бъдещите политики (6). Тъй като развитието на селските райони и структурните фондове на ЕС
играят важна роля за постигането на екологичните цели на ЕС, както и за борбата с изменението на климата, следва да
се разгледат допълнителни възможности за младите хора, живеещи в селските и отдалечените райони, в сектори като
селското и горското стопанство, рибарството или туризма.

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД:

7.

Възможностите, предлагани от селските и отдалечените райони (7), например близостта до природата, по-ниските
жилищни разходи (8) и по-силното чувство за принадлежност към дадена общност (9).

8.

Ограниченията, наложени от затруднената достъпност на повечето селски и отдалечени райони, включително някои
острови (10) в ЕС, както и най-отдалечените региони на Съюза (11) и отвъдморските страни и територии (12).

9.

Процеса на урбанизация и възможните последици от него за селските и отдалечените райони, особено по отношение на
съотношението между групи от населението (млади/възрастни хора, жени/мъже (13), млади висшисти/млади хора без
завършено висше образование) и необходимостта да се гарантират наличието и достъпността на обществени и
търговски услуги, дейности, свързани със свободното време, качествени работни места и образование, цифрова и
физическа инфраструктура, обществен транспорт, жилищно настаняване, социални и здравни заведения, както и
устойчивостта на природните ресурси.

10. Значението на включването на идеите, мненията и креативността на младите хора в държавите членки, включително
изразените по време на 7-ия цикъл на консултациите относно диалога по въпросите за младежта в ЕС, както и приноса
по време на конференцията на ЕС за младежта, проведена в Загреб през март 2020 г. (14) в рамките на специалната
подтема „Възможности за младежта в селските райони“.

11. Младите хора, които са NEET (15) в селските и отдалечените райони, и необходимостта от особено внимание по
отношение на перспективите, свързани с тяхното образование, обучение и заетост, тъй като те са изложени на по-висок
риск да имат по-малко възможности (16) и да са засегнати в по-голяма степен от икономическите условия (17) в
сравнение с младите хора, които са NEET в градските райони.

12. Ангажимента на Европейския съюз и неговите държави членки за изпълнение на Програмата на ООН до 2030 г. за
устойчиво развитие и нейните цели за устойчиво развитие, по-специално по отношение на населените места и
подцелите, свързани с младите хора.
(5) https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2224
(Евробарометър 478).
(6) Пак там, бележка под линия 3.
(7) Вж. определенията за „селски райони“ и „отдалечени райони“ в приложението.
(8) Делът на лицата с твърде високи жилищни разходи е по-нисък в селските райони на ЕС (Европейска статистика за регионите и градовете,
2018 г.).
(9) Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (2019 г.), „Изоставени ли са европейските селски райони?“,
Проучване на качеството на живот в Европа, 2016 г., Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.
(10) Населени малки острови, които не са най-отдалечени региони или ОСТ, но се характеризират със затруднена достъпност поради липса
на свързващи мостове, недостиг на въздушен и морски транспорт или други подобни фактори (вж. определението за „отдалечени
райони“ в приложението).
(11) Изброените в член 349 от ДФЕС.
(12) Изброените в приложение II към ДФЕС.
(13) Жените в селските райони на ЕС съставляват по-малко от 50 % от общото население на селските райони и 45 % от икономически
активното население. Според анализа заетостта на жените в селските райони на ЕС (възрастова група 15—64 години) се е увеличила с
почти 2 % в периода 2013—2017 г. (Професионален статус на жените в селските райони на ЕС, Европейски парламент, 2019 г.).
(14) https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Creating%20Opportunities%20for%20Youth%20-%20outcomes%20report%
2027%20mar%202020.pdf
(15) Незаети с работа, учене или обучение.
(16) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_educatio
n_or_training#NEETs:_analysis_by_degree_of_urbanisation
(17) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Impact_of_the_economic_crisis_on_unemployment.
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13. Младежката работа е ценен инструмент за преодоляване на различията между селската и градската среда поради
потенциала ѝ да спомага за ангажирането на младите хора (с широк възрастов диапазон и с различен произход),
включително онези от тях, които са изложени на риск да бъдат изоставени, в различни видове дейности в рамките на
съответните им местни общности.
14. Възможностите за заетост, предоставяни чрез предприемачески дейности, включително участие в социални
предприятия (18). Участието в социални предприятия е инструмент, който дава възможност на младите хора да се
справят по подходящ начин със социалните предизвикателства и предизвикателствата, свързани със заетостта, както и
ефективно да използват съществуващите природни и човешки ресурси по устойчив начин.
15. В този контекст, дейностите в рамките на социалната и солидарна икономика (19), които могат да допринесат за
подобряване на икономическото и социалното положение на селските и отдалечените райони и вследствие на това
позволяват да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора, живеещи в селските и отдалечените райони.
16. Доброволчеството, като една от формите на активно гражданско участие, които могат да спомогнат за гарантиране на
социалното приобщаване на младите хора в селските и отдалечените райони, както и за насърчаване на солидарността
между поколенията в селските и отдалечените райони, по-специално с цел да се допринесе за устойчивостта на
общностите при бедствия и кризи като COVID-19.
17. Трансграничното сътрудничество между селските и отдалечените райони в граничните региони на държавите членки,
което би могло да подпомогне тяхното развитие, като по този начин се предоставят допълнителни възможности за
младите хора в областта на образованието и обучението, труда, здравеопазването, социалните дейности и свободното
време.
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ И НА СЪОТВЕТНИТЕ РАВНИЩА:

18. Да насърчават междусекторните подходи при разработването на политики за младежта и свързаните с тях стратегии,
насочени към намаляване на неравенствата между градските и селските/отдалечените райони.
19. Да включват в съответните стратегии и политики, когато е целесъобразно, планове за действие или мерки, които
отразяват гледната точка и възгледите на младите хора в селските и отдалечените райони. Тези планове за действие и
мерки следва да бъдат разработвани въз основа на знания, доказателства, най-добри практики, консултации със самите
млади хора, както и на данни, които са събрани и групирани, включително по пол, увреждане и други имащи
отношение аспекти, по-специално в случаите, когато съответните услуги и/или инфраструктури липсват или трябва да
бъдат подобрени.
20. Да насърчават ефективни модели за сътрудничество между общините в областта на младежта в селските и отдалечените
райони с цел повишаване на осведомеността и споделяне на най-добри практики и данни сред различните доставчици
на услуги.
21. Да насърчават и улесняват активното гражданство и пълноценното участие на младите хора с различен произход в
селските и отдалечените райони в процесите на вземане на решения по въпроси, които ги засягат, чрез подходящи
инструменти, например местни младежки съвети и иновативни/алтернативни начини на участие; да насърчават
сътрудничеството между съответните администрации на всички равнища, когато това е целесъобразно, като
същевременно провеждат обществени консултации (аналогови или цифрови) като средство за сътрудничество с младите
хора; да насърчават публичните администрации да улесняват работата на ръководени от млади хора организации; и да
подкрепят съответните участници, които осигуряват възможност за дейности в областта на младежката работа на
всички равнища, включително младежка работа по места.
22. Допълнително да стимулират и подобряват разбирателството, диалога и солидарността между поколенията, за да
подпомагат обмена от взаимна полза между поколенията, и да насърчават младите хора да започнат и да продължат да
участват активно в живота на местните общности в селските и отдалечените райони, включително в семейните
стопанства.
(18) Вж. определението в приложението.
(19) Вж. определението в приложението.
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23. Допълнително да насърчават достъпни доброволчески и солидарни дейности като средство за социално приобщаване на
всички млади хора, особено на тези в селските и отдалечените райони.

24. Да активизират усилията за осигуряване на редовни, устойчиви и достъпни средства за обществен транспорт с цел подобро свързване на градските със селските и отдалечените райони.

25. По целесъобразност да подобрят инфраструктурата, свързана с информационните технологии (ИТ), включително
високоскоростната широколентова връзка, за да се повиши достъпът за използване на цифрови технологии и услуги.

26. По целесъобразност да насърчават създаването на младежки пространства (20) или, в зависимост от случая,
осъвременяването на съществуващите такива, както и дистанционния достъп за млади хора, живеещи в селски и
отдалечени райони, до различни видове услуги, включително услуги, свързани с младежката работа, като цифровата и
интелигентната младежка работа; в допълнение да насърчават създаването на различни мобилни услуги като например
такива за свободното време и за ориентиране, както и на многофункционални центрове за услуги.

ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ:

27. Да насърчават полезните взаимодействия между отделните инициативи и инструменти на ЕС по въпросите на младежта
и не само, като „Еразъм+“, гаранцията за младежта, Европейския корпус за солидарност, Европейския социален фонд
или Interreg (21), с цел по-добър контакт с младите хора, живеещи в селските и отдалечените райони, улесняване на
достъпа им до тези програми и административно опростяване като средства за преодоляване на предизвикателствата,
пред които тези млади хора са изправени.

28. Да насърчават обмена на най-добри практики при използването на предлаганите възможности от свързани с младежта
програми и политики като „Еразъм+“, Европейския корпус за солидарност и гаранцията за младежта, както и други
имащи отношение инструменти на ЕС като Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за регионално развитие, за да се повиши пригодността за заетост, мобилността и участието, както и
за да се утвърждават ценностите на ЕС (22); за да се обменят практики в изграждането на солидарност и чувство за
общност, особено по време на кризи; и за да се повиши социалното сближаване в селските и отдалечените общности.

29. Да организират дейности за взаимно обучение като семинари, партньорско обучение или други подходящи форми на
официално и неофициално сътрудничество, в които може да участват заинтересовани страни от различни области на
политиката, включително млади хора с различен географски и културен произход, за да се изследват възможностите за
междусекторно и междурегионално сътрудничество при достъпа до услуги.

30. Допълнително да популяризират привлекателността на селските и отдалечените райони, като особено се подчертават по
целесъобразност техните ползи и възможности по отношение на наличните природни ресурси и устойчивото им
използване, за да се повиши осведомеността за потенциала за предприемачески дейности и дейности, свързани със
социалната и солидарната икономика (23), като се отчита фактът, че съществуващите селскостопански дейности, в
зависимост от случая, следва да се запазват и насърчават във възможно най-голяма степен.

31. Да активизират усилията за повишаване на бизнес познанията, уменията, компетентностите и увереността сред младите
хора, по целесъобразност с акцент върху младите жени (24), във връзка с потенциала за предприемачески дейности и
дейности, свързани със социалната и солидарната икономика, в селските и отдалечените райони.
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Вж. определението в приложението.
https://interreg.eu/
Изложени в член 2 от ДЕС.
Вж. определението в приложението.
Пак там, бележка под линия 13.

9.6.2020 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 193/7

32. Да вземат под внимание въпросите на околната среда и изменението на климата, и по-специално последните научни
доклади в двете области, при оформянето на бъдещи, свързани с младежта политики и мерки за селските и
отдалечените райони и по целесъобразност да предоставят подходящо образование, обучение и достъп до информация,
за да се повиши осведомеността и да се насърчи участието по въпроси на околната среда и климата сред младите хора,
живеещи в селските и отдалечените райони.

33. По целесъобразност да активизират усилията за насърчаване на младите хора да се занимават със селскостопански (25) и
други икономически дейности в селските и отдалечените райони чрез различни инструменти като безвъзмездни
средства за започване на стопанска дейност, стимулиране на доходите, младежка самодейност и целенасочено
образование и обучение.

34. Да насърчават сътрудничеството между съответните заинтересовани страни с крайната цел да се реализира правото на
качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за младите хора в селските и отдалечените
райони, със специален акцент върху ограничаване на преждевременното напускане на системата на образование и
обучение и повишаване на възможностите за равен достъп до образование, обучение и работа.

35. Да утвърждават цифровото образование и обучение, както и неформалното учене и възможностите за младежка работа,
за да се повиши цялостното равнище на цифрови умения и компетентности, както и за да се избегне изолацията на
младите хора в селските и отдалечените райони и да се смекчат последиците от кризи като COVID-19, например чрез
улесняване на достъпа до интернет и ИКТ (26) устройства, по целесъобразност, във всички селски и отдалечени райони.

36. Да насърчават сътрудничеството между пограничните селски и отдалечени райони в ЕС, като се възползват от
съответните програми като Interreg, за да се повишат възможностите за местните млади хора.

37. Да продължат да разглеждат и обмислят въпросите, засягащи младите хора в селските и отдалечените райони, при
изпълнението на съществуващи — както и при разработването на нови — инициативи, като напр. дългосрочна визия
за селските райони, и когато е подходящо в контекста на дейностите, свързани с конференцията за бъдещето на Европа;
европейското пространство за образование до 2025 г.; актуализирания план за действие в областта на цифровото
образование; пакта за климата; и подсилената гаранция за младежта.

ПРИКАНВАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

38. Да разгледа възможностите за научноизследователска дейност и анализ при използване на налични инструменти като
онлайн платформата Youth Wiki и да събере дезагрегирани данни (включително по пол, увреждане и друг значим
признак) във връзка с въпросите, свързани с младите хора и тяхното благосъстояние в селските и отдалечените райони,
за да допринесе за повишаване на познанията, научните доказателства и данните в подкрепа на политиките на всички
равнища, като отчита също необходимостта от евентуални механизми за наблюдение.

39. Да подпомага полезните взаимодействия между политиката на ЕС за младежта и други имащи отношение политики и
програми на ЕС, например във връзка с развитието на селските райони, селското стопанство и социалното сближаване,
включително чрез насърчаване на въвеждането на резултатите от диалога на ЕС по въпросите на младежта в тази връзка.

40. Да насърчава отделянето на достатъчно внимание на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в
селските и отдалечените райони, при осъществяването на дейности в рамките на партньорството между Европейския
съюз и Съвета на Европа в областта на младежта (27).
(25) Например едва 6 % от всички земеделски стопанства в Европейския съюз се управляват от стопани на възраст под 35 години и е
значително предизвикателство да се убедят повече млади хора да започнат селскостопанска дейност (https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/young-farmers_bg).
(26) Информационни и комуникационни технологии.
(27) https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
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ПРИКАНВАТ СЕКТОРА НА МЛАДЕЖТА НА ЕС (28):

41. Да даде своя принос към усилията да се повиши осведомеността сред младите хора и населението като цяло в селските и
отдалечените райони относно възможностите в техните местни общности с цел, от една страна, да се насърчават
възможностите, свързани с работа и професионална реализация, докато, от друга страна, се използват наличните в
сектора мерки за борба със стереотипите за младите хора в селските райони и за активно утвърждаване на положителен
образ на младите хора в селските и отдалечените райони.
42. Да използва в максимална степен предлаганите възможности от „Еразъм+“, Европейския корпус за солидарност и други
имащи отношение програми на ЕС, за да се реализира потенциалът на младите мъже и жени в селските и отдалечените
райони.

(28) Вж. определението в приложението.

9.6.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Референтни документи
При приемането на настоящите заключения Съветът и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в
рамките на Съвета, вземат под внимание следните документи:
— Стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г. (1)
— Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в
рамките на Съвета, относно рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта: стратегия на Европейския
съюз за младежта за периода 2019—2027 г. (2018/C 456/01) (2)
— Препоръка на Комитета на министрите до държавите членки относно достъпа на млади хора от неравностойни общности
до социални права (CM/Rec(2015)3) — Съвет на Европа (3)
— Заключения на Съвета относно цифровата младежка работа (4)
— Заключения на Съвета относно младите хора и бъдещето на труда (5)
— Заключения на Съвета относно образованието и обучението на младежките работници (6)
— Заключения на Съвета относно ролята на младежта за преодоляване на демографските предизвикателства в ЕС (7)
— Заключения на Съвета относно насърчаване на младежкото предприемачество с цел стимулиране на социалното
приобщаване на младите хора (8)
— Заключения на Съвета относно интелигентната работа с младежта (9)
— Седми цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта: констатации от дейности в рамките на диалога на ЕС по
въпросите на младежта в държавите членки и в цяла Европа — създаване на възможности за младите хора (10)
— Европейска харта за младежката работа по места (EGL) (11)
— „Еразъм+“, стратегия за приобщаване и многообразие в сферата на младежта (2014 г.) (12)
— Програма до 2030 г. за устойчиво развитие (13)
— Препоръка на Съвета от 22 април 2013 година за създаване на гаранция за младежта (14)
— Препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (15)
Б. Определения
За целите на настоящите заключения се прилагат следните определения:

„Селски райони“
Местни административни общности извън клъстери от градски тип, които се характеризират най-вече с по-ниска гъстота на
населението, специфичен социално-географски и културен профил, близост до природни ресурси и поради това различни
икономически перспективи, като същевременно са с установени нужди от по-нататъшно подобряване на конкретни услуги,
насочени към младежта, както и към населението като цяло.
(1) https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
(2) ОВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 1
(3) https://www.coe.int/en/web/youth/-/recommendation-on-the-access-of-young-people-from-disadvantaged-neighbourhoods-to-socialrights
(4) ОВ C 414, 10.12.2019 г., стр. 2.
(5) ОВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 28.
(6) ОВ C 412, 9.12.2019 г., стр. 12.
(7) ОВ C 196, 8.6.2018 г., стр. 16.
(8) ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 18.
(9) ОВ C 418, 7.12.2017, стр. 2.
(10) https://europa.eu/youth/sites/default/files/euyd_youth_dialogue_findings_-_version_for_general_release_24th_feb_2020_1.pdf
(11) https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191002-egl-charter_ENG_online.pdf
(12) https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
(13) Резолюция A/RES/70 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г.
(14) ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1.
(15) ОВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1.
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„Отдалечени райони“
Местни и регионални административни общности, като повечето от тях са извън клъстери от градски тип и се
характеризират със затруднен физически достъп, основно поради географско/природно отделяне (включително острови и/
или планини, наред с другото) в съчетание с ограничен или по-нередовен обществен транспорт и/или затруднена цифрова
свързаност. Тези райони могат да споделят посочените по-горе характеристики на „селските райони“. Най-отдалечените
региони на ЕС, посочени в член 349 от ДФЕС, също се разглеждат като отдалечени райони.
„Социално предприятие“
Участник в социалната икономика, чиято основна цел е по-скоро оказването на социално, обществено или екологично
влияние в името на общия интерес, отколкото реализирането на печалба за собствениците или за акционерите. Работи чрез
предоставяне на стоки и услуги на пазара по предприемачески и иновативен начин и използва печалбите си основно за
постигане на социални цели. Управлява се открито и отговорно, и по-специално включва служителите, потребителите и
заинтересованите страни, засегнати от търговската му дейност (16).
„Социална и солидарна икономика“
Предприятия и организации (кооперативи, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални предприятия),
които произвеждат стоки, услуги и знания, които отговарят на потребностите на общността, която обслужват, при следване
на конкретни социални и екологични цели и насърчаване на солидарността (17).
„Младежки пространства“
Материална база и инфраструктура, които са ръководени от млади хора и са автономни, отворени и безопасни, достъпни за
всички, предлагат професионална подкрепа за развитие и осигуряват възможности за младежко участие (18).
„Секторът на младежта на ЕС“
Секторът на младежта на ЕС като цяло се отнася за всички организации, младежки работници, членове на академичните
среди, младежки организации на гражданското общество или други експерти, участващи в разработването на политиките за
младежта, които осъществяват в ЕС дейности и проекти, свързани с младежта (19).

(16) Инициатива за социалното предприемачество — SEC (2011)1278 окончателен.
(17) Определение на Международната организация на труда (МОТ).
(18) Стратегия на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., приложение 3 относно европейските цели за младежта, обща цел 9, четвърта
цел (ОВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 16).
(19) Заключения на Съвета относно младите хора и бъдещето на труда (вж. бележка под линия 33).

