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NOTA
van:
aan:

het secretariaat-generaal van de Raad
het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Ontwerpresolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, tot vaststelling van richtsnoeren
over de governance van de EU-jongerendialoog
- Aanneming

Voor de delegaties gaat hierbij de tekst van de in hoofde genoemde ontwerpresolutie, waarover de
Groep jeugdzaken op 30 april 2019 overeenstemming heeft bereikt.
Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt derhalve verzocht de in de Groep
jeugdzaken bereikte overeenstemming over de bijgevoegde tekst te bevestigen en die toe te zenden
aan de Raad (Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 22-23 mei 2019), zodat de resolutie kan
worden aangenomen en vervolgens kan worden bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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BIJLAGE

EU-strategie voor jongeren 2019-2027
- Ontwerpresolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, tot vaststelling van richtsnoeren over de governance
van de EU-jongerendialoog -

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN
BEKLEMTONEN HET VOLGENDE:
1. De EU-jongerendialoog (EUJD) is een belangrijk instrument voor jongerenparticipatie
in de EU-lidstaten en andere Europese landen; de hoofdcomponenten ervan voorzien in
een directe dialoog tussen beleidsmakers en jongeren en hun vertegenwoordigers, de
raadpleging van jongeren over onderwerpen die voor hen relevant zijn, en een permanent
partnerschap voor de governance van het proces op lokaal, nationaal en Europees niveau.
Voor de uitvoering van de EUJD moeten de Europese jeugddoelstellingen als inspiratie en
oriëntatie dienen voor de EU, de lidstaten en alle betrokkenen en overheden"1, in
overeenstemming met de EU-strategie voor jongeren (EUJS).
2. Volgens de EUJS moeten de lidstaten flexibiliteit en manoeuvreerruimte krijgen bij de
uitvoering van de EUJD.
3. De EUJS bevat een aantal handreikingen voor het vormgeven van de uitvoering van de
EUJD, te weten:
a. voortbouwen op de ervaringen van de afgelopen jaren;
b. streven naar verduidelijking en vereenvoudiging van het proces;
c. bij voorkeur werkcycli van 18 maanden hanteren;
d. één thematische prioriteit per cyclus;
e. Het werkplan
f. Flexibiliteit ten aanzien van de actoren die meedoen aan de governance en
uitvoering van de EUJD
g. Permanente follow-up om de kwaliteit van de resultaten te monitoren, evenals de
impact van het hele proces
h. Erkenning van de rol van nationale werkgroepen Dit zijn de organisaties op het
niveau van de lidstaten die tot taak hebben bij te dragen aan de organisatie van

1

Bladzijde 3, derde alinea, van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 (PB C 456
van 18.12.2018).
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raadplegingen, en aan de promotie en impact van de dialoog met jongeren2.
De EUJS moedigt de lidstaten aan om "de deelname van jongeren aan alle stadia
van uitvoering van de EU-jeugddialoog mogelijk te maken, door onder meer de
nationale jeugdraad een leidende rol in de nationale werkgroepen te geven"3.
4. De suggesties van het voorzitterschap van december 2018 over de uitvoering en governance
van de EUJD4 en de mededeling van de Commissie "Jongeren betrekken, verbinden en
versterken: een nieuwe EU-strategie voor jongeren"5 kunnen als leidraden dienen voor
iedereen die bij de EUJD betrokken is.
STREVEN NAAR HET VOLGENDE:
5. Met deze resolutie wordt getracht richtsnoeren aan te reiken voor de governance van de
EUJD, met name over de betrokken actoren, hun rol, het organisatorisch kader waarin hun
activiteiten plaatsvinden en uitvoeringsvraagstukken in verband met de governance. De
Europese jongerensector neemt een belangrijke plaats in binnen het organisatorisch kader
van de EUJD6.

ZIJN OVERTUIGD VAN HET VOLGENDE:
6. Het voorzitterschapstrio moet, in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en de
nationale agentschappen, en met het Europees Jeugdforum en andere vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld voor jongeren7, de leiding nemen bij de uitvoering
van de EUJD.

2

3
4
5
6

7

Zie het jaarlijkse werkprogramma van 2019 voor de uitvoering van "Erasmus+": het
programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Uitvoeringsbesluit
C(2018) 6572 van de Europese Commissie van 11 oktober 2018: "2019 annual work
programme for the implementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education,
Training, Youth and Sport" (EN).
Bijlage I, punt 4, derde alinea, van de EUJS (blz. 9).
Doc. 15018/18 REV 1 + COR 1 + COR 2.
Doc. 9264/18 + ADD 1-8 - COM(2018) 269 final + SWD(2018) 168 en 169 final.
De term "EU-jongerensector" omvat doorgaans alle organisaties, jeugdwerkers, academici,
leden uit het jonge maatschappelijk middenveld, en andere deskundigen die betrokken zijn
bij het ontwikkelen van jongerenbeleid en die in de EU activiteiten en projecten uitvoeren
die voor jongeren relevant zijn.
Hierbij wordt gerefereerd aan de nationale agentschappen die belast zijn met het programma
Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, en die gevestigd zijn in de lidstaten die het
voorzitterschapstrio vormen.
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7. Het voorzitterschapstrio organiseert zichzelf weliswaar naar eigen goeddunken, maar er
moet prioriteit worden gegeven aan het bevorderen van participatie door het jonge
maatschappelijk middenveld; dat vormt immers een hoeksteen van goed bestuur van de
EUJD en de uitvoering ervan. Op EU-niveau moet het jonge maatschappelijk middenveld
bij voorkeur worden geëngageerd via het Europees Jeugdforum en, in voorkomend geval,
via andere representatieve belanghebbenden. Op het niveau van het voorzitterschapstrio
moet het jonge maatschappelijk middenveld worden vertegenwoordigd door de nationale
werkgroepen, bij voorkeur, en voor zover beschikbaar, via de nationale jeugdraden,
omdat zij een leidende rol spelen in die structuur.
8. Ter ondersteuning van de governance van de EUJD dienen er regelmatige uitwisselingen
te worden georganiseerd tussen het voorzitterschapstrio en de in de punten 6 en 7
genoemde structuren; die uitwisselingen moeten plaatsvinden binnen een coördinatiegroep,
bijvoorbeeld de Europese stuurgroep (ESG).
9. De ESG heeft de volgende taken:
a. algemene sturing geven aan de EUJD, met aandacht voor onderwerpen als de
thematische prioriteit van de cyclus, raadplegingsinstrumenten en relevante
raadplegingsevenementen, waaronder de EU-jongerenconferenties;
b. waar nodig input, instrumenten en ondersteuning bieden om de kwaliteit van
de EUJD en de thematische consistentie binnen een cyclus te waarborgen;
c. zorgen voor doeltreffende samenwerking met de nationale werkgroepen door
waar nodig richtsnoeren, instrumenten en steun te bieden om de kwaliteit van
de uitvoering van de EUJD te waarborgen;
d. zorgen voor een participatieve evaluatie van de cyclus, alsook de monitoring
ervan, evenals de follow-up, het gebruik en de brede verspreiding van de resultaten
van de EUJD;
e. zich inzetten voor het behoud van het institutionele geheugen om dit met de steun
van de Europese Commissie over te brengen naar het volgende voorzitterschapstrio;
f. maatregelen nemen om een vlot overgangsproces naar het volgende
voorzitterschapstrio te bewerkstelligen;
g. zorg dragen voor andere aspecten die het voorzitterschapstrio, in overleg met
de lidstaten, passend acht.
10. Het voorzitterschapstrio moet de deelname van vertegenwoordigers van het jonge
maatschappelijke middenveld aan de ESG faciliteren. Het ESG is een discussieforum
waar gezamenlijke oplossingen moeten worden besproken en aangemoedigd. Het
voorzitterschapstrio kan ook andere actoren betrekken bij de ESG, zoals jongerenorganisaties die op Europees en/of nationaal niveau representatief zijn, of onderzoekers,
deskundigen, enz. De deelname van de bovengenoemde vertegenwoordigers en actoren
aan de ESG doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het voorzitterschapstrio zoals
die zijn vastgelegd in de Verdragen en in het reglement van orde van de Raad.
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11. Om de representativiteit van de ESG voor jongeren te waarborgen, moet voor het
voorzitterschapstrio als leidend beginsel gelden dat het maatregelen moet overwegen
om de stem van alle jongeren te laten horen, ook die van jongeren met minder kansen
en van jongeren die niet via jongerenverenigingen zijn georganiseerd.
12. Om de vlotte werking van de ESG te waarborgen, moeten de operationele taken en
werkmethoden van de ESG zo nodig in een werkdocument worden omschreven.
13. Om te waarborgen dat elke 18-maandelijkse cyclus van de EUJD voorspelbaar functioneert,
dient het voorzitterschap de Groep jeugdzaken en de nationale werkgroepen tijdig te
informeren over de organisatie en werking van de ESG, de voortgang met de uitvoering
van de EUJD, en alle andere aspecten die verband houden met de in paragraaf 9 genoemde
aspecten.
14. Conform de daartoe opgezette EU-subsidies moeten de nationale werkgroepen kunnen
beslissen over de configuratie en operationele procedures die het best aansluiten bij hun
behoeften, in lijn met de specifieke kenmerken van hun lidstaat en de relevante EUJSbepalingen, teneinde te waarborgen dat alle doelstellingen van de EUJD-cyclus worden
verwezenlijkt en dat beleidsmakers, relevante openbare instellingen, jongeren en hun
diverse sociaal-economische achtergronden adequaat vertegenwoordigd zijn8.
15. Deze resolutie wordt van kracht op 1 juli 2019 en wordt in voorkomend geval herzien
naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de EUJS door de Raad in 2024,
teneinde deze aan te passen aan mogelijke nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

8

Ibidem, voetnoot 2.
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