14.12.2021 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 504 I/1

I
(Резолюции, препоръки и становища)

РЕЗОЛЮЦИИ

СЪВЕТ
Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на държавите
членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за стратегията на ЕС за младежта за
периода 2022—2024 г.
(2021/C 504 I/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ,
ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,
КАТО ПРИПОМНЯТ, ЧЕ:
1. Резолюцията на Съвета относно рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта: стратегията на
Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. приканва държавите членки и Европейската комисия, в
рамките на съответните им области на компетентност, да изпълняват ефективно стратегията на ЕС за младежта в целия
ЕС и в държавите членки с конкретни инструменти, в т.ч. работните планове на ЕС за младежта.
2. Стратегията на ЕС за младежта се провежда в рамките на тригодишни работни периоди, обхващащи две тройки
председателства. Приоритетите и действията за съответните работни периоди се представят в работните планове на ЕС за
младежта. Плановете следва да се основават на ръководните принципи и приоритетите на тази стратегия, като разглеждат
въпросите, свързани с младежта, в други състави на Съвета и подготвителни органи в съответните области на политиката.
3. Работният план на ЕС е инструмент, който функционира като компас и напътства държавите членки, Комисията и всички
заинтересовани страни към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.
ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНЕ, ЧЕ:
4. Съветът изготвя тези работни планове на ЕС въз основа на предварителна информация, получена от тройките
председателства от следните държави: Франция, Чешката република и Швеция, както и Испания, Белгия и Унгария.
5. Приоритетите и действията, представени в тази тригодишна работна програма (изготвена от тройката председателства
през периода 2022—2024 г., вж. приложението към приложението), трябва да бъдат преразгледани през първата
половина на 2023 г., а преработеният им вариант да бъде одобрен от Съвета и държавите членки, заседаващи в рамките
на Съвета, до края на юни 2023 г.
6. Комисията може да подкрепя и допълва действията на държавите членки, посочени в настоящия работен план,
по-специално като насърчава сътрудничеството, осигурява подкрепа за мобилността на младите хора и младежките
работници и насърчава участието на младите хора в демократичния живот. Инструментите, разработени в подкрепа на
изпълнението на стратегията на ЕС за младежта, могат да бъдат мобилизирани по целесъобразност: те включват диалога
на ЕС по въпросите на младежта, платформата на стратегията на ЕС за младежта, Европейския младежки портал,
координатора на ЕС по въпросите на младежта и дейностите за взаимно обучение (експертни групи, дейности за
партньорско обучение и партньорски консултации). Това е подкрепено от редовни актуализации на инструментите за
планиране на бъдещите национални дейности, посветената на младежта уики-страница (Youth Wiki), показателите за
младежта, анкети, проучвания и научни изследвания. Подкрепата се засилва допълнително чрез партньорства и
сътрудничество с други международни организации, по-специално Съвета на Европа, и чрез програми в областта на
младежта (по-специално „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност).
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7. Специален акцент в настоящия работен план е Европейската година на младежта през 2022 г., чиито краткосрочни и
дългосрочни резултати ще бъдат поддържани и насърчавани от плана до 2024 г. Това ще стимулира още повече младите
хора да дават своя принос за оформяне на развитието на Съюза и обществото като цяло, включително като част от
Конференцията за бъдещето на Европа и инициативата „Нов европейски Баухаус“. Това ще повиши осведомеността за
възможностите за младите хора, както и за подкрепата, която им се предоставя на европейско, национално, регионално
и местно равнище.

14.12.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Работен план за стратегията на ЕС за младежта за периода 2022—2024 г (1).

Работен метод/инструмент

Индикативна цел и резултати

Цели, свързани с младежта

Предложено от

BG

Дата

Връзка с
рамката за
създаване на
Европейска
програма за
младежката
работа (1)

FR, CZ, SE
Обща тема: „Съвместна работа за устойчива и приобщаваща Европа“
Цели, свързани с европейската младеж: #3 ПРИОБЩАВАЩИ ОБЩЕСТВА и #10 УСТОЙЧИВА ЗЕЛЕНА ЕВРОПА
(евентуално) Заключения на Съвета относно
привличането на младите хора за участие по
въпросите на устойчивото развитие (работно
заглавие)

Приемане от Съвета
Устойчива зелена Европа
Да се насърчават създателите на политики и
заинтересованите страни в сектора на
младежта да вземат предвид възгледите на
младите хора и да им дават възможност да
бъдат участници в публичните политики и
програми, свързани с устойчивото развитие и
борбата с изменението на климата.

2022 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Актуализиране на препоръката Приемане от Съвета
на Съвета относно мобилността на младите
Укрепване на потенциала на европейските
доброволци в Европейския съюз
програми за младежта да ангажират младите
хора и да ги подпомагат при общностното
изграждане.

§10a

Пространство и участие за всички

FR

FR, (COM)

Свързване на ЕС с младежта
Младежки организации и европейски
програми за младежта

2022 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Неформална среща на
Обмен на добри практики.
министрите на младежта и на образованието
Привличане на младите хора за участие по
въпросите на устойчивото развитие

Устойчива зелена Европа

2022 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно Обмен на добри практики между експерти в Пространство и участие за всички
участието на младите хора
областта на участието на младите хора.
Свързване на ЕС с младежта
Последващи действия във връзка с 8-ия цикъл
и Конференцията за бъдещето на Европа.

§10a

FR

§10д

FR

C 504 I/3

(1) Изготвен от словенското председателство въз основа на документа на Комисията „Possible actions for a future EU Work Plan for Youth for 2019-2021“ (Възможни действия за бъдещ работен план на ЕС за
младежта 2019—2021 г.) (ST-9264-2018-ADD-1-EN) и предварителната информация, получена от тройките председателства FR-CZ-SE и ES-BE-HU.
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2022 г. (първо
полугодие)

Заключения на Съвета относно насърчаване
на междупоколенческото измерение при
разработването на политики за младежта
(работно заглавие)

Приемане от Съвета
Приобщаващи общества
По-систематично интегриране на
проблематиката на днешните младежи и
бъдещите поколения в процеса на изготвяне
на политиките.

CZ

BG

Улесняване признаването на това колко е
важно да се стимулира диалогът между
поколенията за насърчаване на солидарността
между поколенията и справедливостта за
силна, устойчива, зелена и приобщаваща
Европа.
(евентуално) Заключения на Съвета относно Приемане от Съвета
Устойчива зелена Европа
социалното измерение на една устойчива
Политически препоръки относно социалното
Приобщаващи общества
зелена Европа
измерение на една устойчива зелена Европа,
насърчаваща приобщаването на гласовете и
идеите на всички млади хора за устойчиво
развитие.

2023 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Резолюция на Съвета относно Приемане от Съвета
резултатите от 9-ия цикъл на диалога на ЕС по Обобщение, размисъл и оценка на 9-ия цикъл
на диалога на ЕС по въпросите на младежта.
въпросите на младежта
Да се разшири обхватът на информацията
сред маргинализираните млади хора, да
продължи да се развива процесът/
управлението на Конференцията на ЕС по
въпросите на младежта и диалога на ЕС по
въпросите на младежта с цел подобряване на
приобщаването и обратната връзка.

Устойчива зелена Европа
Приобщаващи общества

(евентуално)
Преглед на Резолюцията на Съвета относно
работния план за стратегията на ЕС за
младежта за периода 2022—2024 г.

Приобщаващи общества

Преглед на Резолюцията на Съвета относно
работния план за стратегията на ЕС за
младежта за периода 2022—2024 г.

§10a
§26

SE

SE

Информация и конструктивен диалог
Пространство и участие за всички

SE
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2023 г. (първо
полугодие)

2023 г. (първо
полугодие)
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2022 г. (второ
полугодие)

ES, BE, HU
Обща тема:
цел, свързана с европейската младеж: #3 ПРИОБЩАВАЩИ ОБЩЕСТВА (2)
(евентуално) Заключения на Съвета относно Приемане от Съвета.
Приобщаващи общества
достойното и достъпно жилищно
Заключения на Съвета относно достойното и
настаняване за младите хора.
достъпно жилищно настаняване за младите
хора.

ES

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
стабилната и добре платена заетост за младите
Обмен на добри практики
хора.

ES

Приобщаващи общества

14.12.2021 г.

2023 г. (второ
полугодие)

Приобщаващи общества

ES

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
Обмен на добри практики.
последиците от изменението на климата
върху приобщаването.

Приобщаващи общества

ES

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
възможностите за младите хора в селските
Обмен на добри практики.
райони.

Приобщаващи общества

ES

2023 г. (второ
полугодие)

Темата ще бъде опредена измежду тези,
набелязани от конференциите/семинарите

Конференция на ЕС по въпросите на младежта Приобщаващи общества

ES

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
ЛГБТИ правата на младите хора.
Обмен на добри практики

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
Обмен на добри практики
младите хора с увреждания.

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
последиците за младите хора на Програмата Обмен на добри практики
до 2030 г. и бъдещето.

Приобщаващи общества

ES

2023 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
Обмен на опит
изпълнението на Препоръката относно
мобилността на младите доброволци в ЕС

Приобщаващи общества

COM и ES

Приобщаващи общества

ES

Свързване на ЕС с младежта

(евентуално) Неформална министерска
конференция или среща на високо равнище

Междинна оценка на стратегията на ЕС за
младежта за периода 2019—2027 г (3).

Всички цели, свързани с младежта

§13 (a)
Оправо
мощаване/
качество,
иновации,
признаване

COM и BE

Официален вестник на Европейския съюз

ES

Европейски програми за младежта
2024 г. (първо
полугодие)

BG

(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
равенството на половете сред младите хора.
Обмен на добри практики

14.12.2021 г.

2023 г. (второ
полугодие)

§36
2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Заключения на Съвета относно Приемане от Съвета
принципа „никой да не бъде пренебрегван“ (?)
предварително заглавие

Приобщаващи общества

§3
§4
§5

BE

C 504 I/5

C 504 I/6

Заключения на Съвета относно принципа
„никой да не бъде пренебрегван“: проправяне
на пътя за социалното приобщаване на всички
млади хора (4)

BG

§6
§10 (г)
§13 (б)
§16
§19
§20
§21
§22
§33

(евентуално) Конференция относно
социалното приобщаване на младите хора

Конференция на ЕС по въпросите на
младежта (5)

Приобщаващи общества

§3
§4
§5
§6
§10 (г)
§13 (б)
§16
§19
§20
§21
§22
§33

BE

2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар
Дейности за партньорско обучение във връзка
с младежката работа по места
(Това е мястото, където обикновено започва
опитът на младите хора с младежката работа,
и там обикновено се извършва по-голямата
част от тази работа.)

Препоръки за политиката

Младежки организации и европейски
програми за младежта

§3
§8
§10 (a)
§10 (в)
§10 (д)
§13 (б)
§13 (в)
§14
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25

BE

Сборник с добри практики
Привеждане в съответствие с Европейската
програма за младежката работа/процеса от
Бон
В сътрудничество с „Europe goes local“
(Европа става местна) и „Democracy
Reloading“ (Рестартиране на демокрацията)
(предстои потвърждение)

14.12.2021 г.

Насоки за бъдещето, в които „предлагането на
младежка работа по места“ е посочено като
първата от трите точки в раздел „Осигуряване
на младежка работа“. В точка 7 от
заключителната декларация на третата
Европейска среща по въпросите на работата с
младежта се посочва, че основното
предлагане на младежка работа следва да
включва ясна стратегия за подобряване на
социалното приобщаване и многообразието
сред участващите млади хора (6).

Приобщаващи общества

Официален вестник на Европейския съюз

2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар на тема (евентуално) Препоръки за политиката
„Градове с грижа за децата“ (в сътрудничество Обмен на добри практики (Знак „Градове с
с InterCity Youth)
грижа за младите хора“ и „Европейски
младежки столици“ споделят работата си)

§27
§34
§38
§39
Пространство и участие за всички
Приобщаващи общества

BE

BG

2024 г. (първо
полугодие)

14.12.2021 г.

Оценка на актуалното състояние на
изпълнението на набелязаните жалони за
бъдещето и определяне на целите за
следващата Европейска среща по въпросите на
работата с младежта.

В съответствие със: (евентуално)
Конференция/семинар/дейности за
партньорско обучение във връзка с
младежката работа по места.
§1
§2
§4
§5

BE

2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Резолюция на Съвета относно
младежката работа по места

§3
§8
§10 (a)
§10 (в)
§10 (д)
§13 (б)
§13 (в)
§14
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§27
§34
§38
§39

BE

Приемане от Съвета
Всички цели, свързани с младежта
Стимулиране на младежката работа по места
(практическо мероприятие) (7)
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(евентуално) Конференция/семинар относно (евентуално) Препоръки за политиката
Пространство и участие за всички
„правото на участие“ и връзката с ученето
Обмен на добри практики
Качествено учене
(формално, неформално и информално учене)
Възможна връзка с конференцията/семинара/ Приобщаващи общества
дейностите за партньорско обучение във
връзка с младежката работа по места

Официален вестник на Европейския съюз

2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар относно Оценка и препоръки
оценката и актуализирането на европейската
Приемане от Съвета
и международната програма за децата,
младежта и правата на децата
Да се актуализират заключенията на Съвета

2024 г. (първо
полугодие)

(евентуално) Конференция/семинар по
следните въпроси: карти на младежта;
мониторинг на свободното време; интересни
научни изследвания от JOP (платформата за
научни изследвания в областта на младежта).

2024 г. (второ
полугодие)

(евентуално) Резолюция на Съвета относно Приемане от Съвета
10-ия цикъл на диалога на ЕС по въпросите на
младежта

2024 г. (второ
полугодие)

2024 г. (второ
полугодие)

Информация и конструктивен диалог

(евентуално) Препоръки за политиката

BE

BE (и
евентуално
COM)
§10 (в)
§39

BE

Пространство и участие за всички

§1
§2
§6
§21
§22

HU

(евентуално) Заключения на Съвета относно Приемане от Съвета
създаването на условия, които да позволят на
младите хора да реализират своя потенциал в
селските райони.

Осигуряване на напредък за младежта в
селските райони

§1
§2
§5
§13 (г)
§21
§26

HU

Конференция относно приоритетите на
Конференция на ЕС по въпросите на младежта
тройката от председателства/отворен метод на и заседание на генералната дирекция
координация
Окончателни резултати от диалога на ЕС по
въпросите на младежта по време на тройката
от председателства ES-BE-HU

Приобщаващи общества

§1
§2
§6
§13 (б)
§19
§21

HU

Обмен на добри практики (напр. за
националните показатели за политиката за
младежта във връзка с новата таблица на ЕС с
показатели)

Пространство и участие за всички
Осигуряване на напредък за младежта в
селските райони

§1
§2
§6
§26

HU, ES, BE
(евентуално
COM)
14.12.2021 г.

(Конференция) Проява за обобщение, преглед Общ преглед на първите 10 цикъла на
Пространство и участие за всички
и оценка на първите 10 цикъла на
(структурирания) диалог на ЕС по въпросите Информация и конструктивен диалог
(структурирания) диалог на ЕС по въпросите на младежта
на младежта.
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2024 г. (първо
полугодие)

2024 г. (второ
полугодие)

§14
§18
§20
§21
#5 от
набелязаните
жалони за
бъдещето

BG

(евентуално) Конференция/семинар относно
признаването на компетентности/
образование и обучение (в зависимост от
акцента и продължаващата работа на FI или
FR председателство?)
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2024 г. (първо
полугодие)

(Семинар) Инструменти за създаване на
Обмен на добри практики на междусекторно Осигуряване на напредък за младежта в
условия, които да позволят на младите хора и междуинституционално равнище
селските райони
да реализират своя потенциал в селските
Изготвяне на препоръки.
Пространство и участие за всички
райони.
Младежки организации и европейски
програми за младежта

HU (и
евентуално
COM)

( ) Вж. Резолюцията на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа
(2020/C 415/01).
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=NL
Контекст: една трета от младите хора в Европа са изложени на риск от бедност и социално изключване, особено тези, незаети с работа, учене или обучение (NEET). Много от тях нямат достъп до своите социални
права, изправени са пред различни форми на неравенство в обществото или просто са пренебрегнати. Много от тях продължават да се сблъскват с множество прояви на дискриминация, с предразсъдъци и
престъпления от омраза. Освен това новите миграционни явления породиха за новодошлите младежи редица предизвикателства в социалната сфера и приобщаването (включително цифрово разделение). Ето защо е
от решаващо значение да се работи за спазване на правата и за постигане на социално приобщаване на всички млади хора в Европа, включително на тези, които са най-маргинализирани и изолирани, за да се
изпълни ангажиментът на Съюза никой да не бъде пренебрегван.
Обща цел: да се създават условия за приобщаването и да се гарантира и опазва приобщаването на всички млади хора в обществото.
Цели:
да се осигури правна защита и да се прилагат международните правни инструменти за борба с всички видове дискриминация, неравенство и действия, породени от омраза, като се отчита фактът, че младите хора
могат да бъдат подложени на дискриминация във всичките ѝ форми.
Да се засилят обхватът на информацията, контактите и комуникацията с младите хора с по-малко възможности или тези, които са пренебрегнати, за да се гарантира, че те са запознати със и имат достъп до
възможностите и дейностите, които им се предлагат, и до пространствата, в които те са част от обществото и могат да бъдат привличани за участие.
Да се гарантира, че всички млади хора с по-малко възможности или тези, които са пренебрегнати, имат равен достъп до среда и възможности за формално и неформално учене/образование, като същевременно се
обръща внимание на всички измерения на приобщаването.
Да се повиши капацитетът на преподавателите, които да работят с маргинализирани млади хора или с млади хора, които са пренебрегнати.
Да се осигурят повече пространства, възможности, ресурси и програми за насърчаване на диалога, разбирането и социалното сближаване и за борба с дискриминацията, поляризацията и сегрегацията.
Да се разширят достъпът до и правото на подходящи и полезни възможности и опит.
(3) Групата европейски изследователи в областта на младежта (PEYR) следва да даде становище за оценката на процеса и методиката на предишните цикли на диалога на ЕС по въпросите на младежта и начина, по
който са били обхванати целите на ЕС за младежта, за да се планира и изпълни по-добре втората половина от стратегията.
(4) Възможна стъпка напред в междусекторното сътрудничество със секторите на социалната сфера, заетостта, образованието, здравеопазването и др. Подкрепа с информационни документи, поискана от групата
европейски изследователи в областта на младежта.
N.B. В речта си за състоянието на Съюза Урсула фон дер Лайен изтъкна необходимостта от подкрепа за младите хора, които „падат от борда“ (пространства и премахване на различията?) – (ПРИВЛИЧАНЕ ЗА
УЧАСТИЕ & СВЪРЗВАНЕ).
(5) Подкрепа, поискана от групата европейски изследователи в областта на младежта.
(6) В тясно сътрудничество с партньорството между Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на младежта и общността за обмен на практики във връзка с Европейската програма за младежката работа.
Поискана е и подкрепа от групата европейски изследователи в областта на младежта.
(7) BE разбира, че може да възникне противоречие между компетентността на ЕС и принципа на субсидиарност, но процесът от Бон изцяло се отнася за това как подходът „отгоре надолу“ се среща с подхода „отдолу
нагоре“ и обратно. Съюзът може да подпомага младежката работа по места чрез подкрепящи, координирани или допълващи действия.

BG

Качествено учене.

§1
§5
§ 11
§13 (a)
§24
§33
§37.

14.12.2021 г.

2024 г. (второ
полугодие)

1
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