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RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH
ŠTÁTOV V RÁMCI ZASADNUTIA RADY

PRIPOMÍNAJÚ

bielu knihu Európskej komisie z novembra 2001 Nový impulz
pre európsku mládež (1), ktorú Rada schválila v záveroch
zo 14. februára 2002 (2), a jej uznesenie z 27. júna 2002,
ktorým sa ustanovuje rámec pre európsku spoluprácu
v otázkach mládeže (3);

Európsky pakt pre mládež, prijatý na jarnom zasadnutí Európ-
skej rady 22. a 23. marca 2005, ako jeden z nástrojov, ktorý
prispieva k dosiahnutiu lisabonských cieľov rastu
a zamestnanosti. Pakt sa sústreďuje na tri oblasti: zamestnanosť,
integráciu a sociálny rast; vzdelávanie, odbornú prípravu
a mobilitu; zosúladenie pracovného a rodinného života (4).

VÍTAJÚ oznámenie Komisie o európskych politikách týkajúcich
sa mladých ľudí „Riešenie problémov mladých ľudí v Európe –
implementácia Európskeho paktu mládeže a presadzovanie
aktívneho občianstva“ (5).

DÔRAZŇUJÚ, ŽE:

1. aktívne občianstvo mladých ľudí je kľúčom k budovaniu
demokratických a inkluzívnych spoločností na všetkých
úrovniach;

2. mladí ľudia a ich organizácie môžu zohrať úlohu vo vývoji
Európskej únie, ako aj prispieť k splneniu lisabonských
cieľov, ktorými sú zvýšenie zamestnanosti a rastu;

3. mladí ľudia sa musia plne začleniť do spoločnosti, aby mohli
pomôcť pri plnení lisabonských cieľov v oblasti zamestna-
nosti, a preto je potrebné:

— podporovať ich pri vstupovaní na pracovný trh a pri
rozvíjaní tvorivosti a podnikateľských schopností;

— umožniť im získať znalosti, zručnosti a schopnosti vďaka
kvalitnému a náležitému vzdelávaniu, odbornej príprave
a skúsenostiam s mobilitou vo formálnom, ako aj nefor-
málnom sektore;

— aby dokázali zosúladiť pracovný a rodinný život.

4. nástroje Spoločenstva na podporu lisabonského partnerstva
pre rast a zamestnanosť, ako napríklad pracovný program
Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a stratégie pre zamestna-
nosť a sociálne začlenenie, môžu zohrať kľúčovú úlohu pri
dosahovaní cieľov Európskeho paktu pre mládež;

5. politickí činitelia na miestnej, regionálnej, národnej
a európskej úrovni by mali zohľadniť osobitné potreby
mladých ľudí, aby sa vo všetkých príslušných politikách
posilnil aspekt mládeže;

6. mladí ľudia a ich organizácie by sa mali konzultovať
a priamo zapájať do prípravy a vykonávania politických
činností, ktoré ich ovplyvňujú, a do opatrení, ktoré na ne
nadväzujú, čím by sa medzi mladými ľuďmi posilnil zmysel
pre aktívne občianstvo;

7. tí, čo pracujú s mládežou a v mládežníckych organizáciách,
musia mať vhodnú odbornú prípravu a kvalifikáciu, aby
mohli mladých ľudí účinne podporiť.

POZNAMENÁVAJÚ, že európsky rámec pre spoluprácu
v oblasti mládeže v súčasnosti zahŕňa tri oblasti:

— podporu aktívneho občianstva mladých ľudí otvorenou
metódou koordinácie v oblasti mládeže;

— Európsky pakt pre mládež, ktorý zdôrazňuje otázky týka-
júce sa mládeže v kľúčových oblastiach lisabonského part-
nerstva pre rast a zamestnanosť;

— zahrnutie problematiky mládeže do iných významných
európskych politík.

Program Mládež a nadchádzajúci program Mládež v akcii tento
rámec dopĺňajú.

SA DOHODLI, ŽE:

1. aktívne občianstvo by sa malo naďalej podporovať prostred-
níctvom otvorenej metódy koordinácie v oblasti mládeže
s týmito prioritami: účasť, informovanosť, dobrovoľnícke
činnosti a lepšia znalosť mládeže, ako aj lepšia znalosť
otázok, ktoré nastolil Európsky pakt pre mládež;

2. ciele Európskeho paktu pre mládež sa budú plniť v rámci
lisabonského partnerstva pre zamestnanosť a rast;
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3. pri presadzovaní problematiky mládeže do iných prísluš-
ných európskych politík sa v otázkach mládeže bude klásť
dôraz na antidiskrimináciu, zdravý životný štýl vrátane
športu a výskum;

4. pri vykonávaní rámca pre spoluprácu:

— by sa malo zaručiť, aby sa tieto tri oblasti navzájom
dopĺňali a navzájom súviseli;

— by sa mali mladí ľudia a ich organizácie konzultovať
prostredníctvom Európskeho fóra mládeže, národných
rád mládeže alebo podobných orgánov a mal by sa tiež
viesť dialóg s neorganizovanými mladými ľuďmi;

— by sa mali v každej oblasti dodržiavať mechanizmy
a stanovené harmonogramy,

— by sa malo bojovať proti každej diskriminácii na základe
pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo viery, zdravot-
ného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY:

1. pokračovali v plnení spoločných cieľov otvorenej metódy
koordinácie v oblasti mládeže;

2. pri vykonávaní lisabonskej stratégie účinne nadviazali na
Európsky pakt pre mládež, napríklad stanovením merateľ-
ných cieľov;

3. nadviazali s mladými ľuďmi a ich organizáciami na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni dialóg o politických
krokoch, ktoré ich ovplyvňujú, za účasti odborníkov
v oblasti mládeže.

VYZÝVAJÚ KOMISIU, ABY:

1. na európskej úrovni nadviazala s mladými ľuďmi štruktúro-
vaný dialóg o politických krokoch, ktoré ich ovplyvňujú,

napríklad inovačným využívaním informačnej technológie
a usporadúvaním pravidelných konferencií mladých ľudí, ich
organizácií, odborníkov v oblasti mládeže a politických čini-
teľov;

2. umožnila, podporila a uľahčila prístup k Európskemu
portálu mládeže, EURES, PLOTEUS a EURODESK, čím by
pomohla mladým ľuďom čo najlepšie využívať pracovné
príležitosti, možnosti dobrovoľníckej práce a štúdia
v zahraničí;

3. pri vykonávaní lisabonskej stratégie účinne nadviazala na
Európsky pakt pre mládež.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, ABY:

1. podporovali u mladých ľudí a tých, ktorí pracujú s mládežou
a v mládežníckych organizáciách, zvyšovanie povedomia
o neformálnom a informálnom vzdelávaní, napríklad
prostredníctvom vytvorenia „pasu mládeže“ a zvážením jeho
zaradenia do europasu a zvážili nostrifikáciu tohto vzdelá-
vania so zreteľom na vnútroštátnu situáciu a právomoci
členských štátov;

2. pomenovali prekážky a vymieňali si, rozvíjali a uplatňovali
najlepšie postupy v oblasti mobility mladých ľudí s cieľom
uľahčiť im prácu, dobrovoľnícku činnosť, odborné vzdelá-
vanie a štúdium v celej Európskej únii a inde v zahraničí;

3. čo najlepšie využívali možnosti, ktoré ponúkajú politiky,
programy a iné nástroje Spoločenstva a členských štátov na
podporu aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia,
zamestnateľnosti a vzdelanosti mladých ľudí;

4. v roku 2009 zhodnotili Rámec pre európsku spoluprácu
v oblasti mládeže.
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