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TANÁCS

A Tanács és a tagállamok Tanács keretében ülésező kormányképviselőinek állásfoglalása az ifjúság-
politika terén folytatott európai együttműködés keretében végzett tevékenységek mérlegéről
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK TANÁCS KERE-
TÉBEN ÜLÉSEZŐ KORMÁNYKÉPVISELŐI,

mivel:

1. Az Európai Bizottság „Új lendület Európa fiataljai számára”
című, 2001. november 21-én benyújtott fehér könyve (1)
meghatározza az ifjúsággal kapcsolatos kérdések terén foly-
tatott európai együttműködés új keretét.

2. A Tanács 2002. február 14-i következtetéseiben (2) a fehér
könyvet, mint az ifjúsággal kapcsolatos kérdések terén foly-
tatott együttműködés európai keretének kidolgozására szol-
gáló kiindulópontot ismerte el.

3. 2002. június 27-i állásfoglalásában (3) a Tanács

a) elfogadta a koordináció nyílt módszerét, mint az ifjúság-
politika terén folytatott együttműködés új keretét, és
jóváhagyta az alábbi négy tárgykörhöz kapcsolódó prio-
ritásokat: részvétel, tájékoztatás, önkéntes tevékeny-
ségek, valamint az ifjúság nagyobb fokú megértése és
ismerete;

b) felkérte a Bizottságot, hogy legkésőbb a négy tárgy-
körhöz kapcsolódó prioritás első végrehajtási felada-
tának lezárásáig a tagállamokkal közösen készítsen
értékelő jelentést az együttműködés keretéről, kitérve
különösen a koordináció nyílt módszerére és, adott
esetben, az annak módosítására vonatkozó javaslatokra,
majd a jelentést megvitatás céljából nyújtsa be a
Tanácsnak.

4. 2003. november 25-i állásfoglalásában (4) a Tanács emlé-
keztetett arra, hogy a végrehajtásnak rugalmasnak, fokoza-
tosnak és az ifjúságpolitika sajátosságaihoz igazodónak kell
lennie, valamint tiszteletben kell tartania a tagállamok
hatásköreit és a szubszidiaritás elvét.

5. 2004. november 15-én a Bizottság közleményt nyújtott be
a Tanácsnak az ifjúságpolitika terén folytatott európai
együttműködés keretében végzett tevékenységek mérle-
géről (5).

6. 2005. február 21-én a Tanács elfogadta a Bizottságnak a
lisszaboni stratégia félidős értékeléséről szóló közleményén
(„Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A
lisszaboni stratégia új kezdete”) alapuló, a tavaszi Európai
Tanácshoz nyújtott hozzájárulást, mely szerint „továbbra is
szükségünk van egy olyan társadalomképre, amely az idősebb és a
fiatalabb nemzedékeket egyaránt képes integrálni”.

7. A 2005. március 22–23-i tavaszi Európai Tanács a lissza-
boni célkitűzések elérésének egyik eszközeként európai ifjú-
sági paktumot fogadott el.

HANGSÚLYOZZÁK, hogy a fiatalok közötti irányzatok folya-
matosan változnak, ezért az ifjúságpolitika prioritásait rendsze-
resen módosítani kell.

ÜDVÖZLIK a Bizottságnak az „Új lendület Európa fiataljai
számára című fehér könyvről: az ifjúságpolitika terén folytatott
európai együttműködés keretében végzett tevékenységek
mérlege” című közleményében foglalt értékelését, amely
rámutat, hogy az ifjúságpolitika terén folytatott együttműködés
az alábbi eredményekkel járt:

– a fiatalokkal és szervezeteikkel való konzultáció, és azok
szorosabb bevonása a politikai vita minden szintjén,
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– rendszeres és strukturált párbeszéd kialakítása a fiatalok,
szervezeteik, a közigazgatási intézmények és a döntéshozók
között,

– a fiatalok és szervezeteik közvetlen bevonása az Európai
Alkotmányról szóló tanácskozásokba,

– a fiatalokat célzó intézkedések nagyobb nyilvánosságának
biztosítása,

– bevált gyakorlatok példáinak cseréje,

– az európai ifjúsági portál megnyitása.

EGYETÉRTENEK a Bizottsággal, amely 2004. október 27-i
közleményében az alábbi pontokat emelte ki közelebbről
megvizsgálandóként:

– az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés
prioritásai,

– a koordináció nyílt módszerének hatékonysága a fiatalokra
kifejtett hatás szempontjából,

– az ifjúságpolitikában a koordináció nyílt módszerének rugal-
massága és hatékonysága közötti egyensúly újraértékelése,

– a fiatalokkal és szervezeteikkel való folyamatos, strukturált,
nemzeti és európai szinten egyaránt történő konzultáció
szükségessége,

– az ifjúsági dimenzió egyéb politikákban való figyelembe
vétele és az ilyen politikákra való befolyás gyakorlása érde-
kében a fiatalok helyzete jobb megértésének szükségessége,

– a tényleges hatékonyság elérése érdekében valamennyi szint
(helyi, nemzeti és európai) valamennyi szereplője (döntés-
hozók, ifjúsági szervezetek) mobilizálásának szükségessége.

MEGÁLLAPODNAK ABBAN,

– hogy a koordináció nyílt módszerének végrehajtási eljárásait
egy adott prioritás közös célkitűzéseinek elfogadását
követően továbbfejlesztik; ez magában foglalhatja:

– az egyes tagállamok által meghatározott módszerek
felhasználásával a nemzeti helyzet e célkitűzések tekinte-
tében történő felmérését,

– az intézkedések prioritási rendjének meghatározását,

– az első felülvizsgálat óta elért előrelépések értékelését,

– a fiatalokkal a folyamat különböző szakaszainak megfelelő
módon folytatott konzultációt.

– hogy összhangot biztosítanak a koordináció nyílt módszere
és az európai ifjúsági paktum között.

FELKÉRIK A BIZOTTSÁGOT,

hogy a tagállamok általi jövőbeli végrehajtásra tekintettel fent
elfogadott elvek figyelembe vétele mellett, a tavaszi Európai
Tanács következtetéseit, illetve a részvétel és tájékoztatás közös
célkitűzéseire vonatkozó nemzeti beszámolókat szem előtt
tartva, valamint a fiatalok és szervezeteik álláspontjait is figye-
lembe véve tegyen javaslatot a végrehajtási eljárásokra vonatko-
zóan.
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