
A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében (2005.05.24.) ülésező képviselői által
megfogalmazott állásfoglalás „A fiatalok képviseleti demokrácia rendszerében való részvételének

növelése” elnevezésű közös célkitűzés végrehajtásáról

(2005/C 141/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁ-
NYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

mivel:

(1) Az Európa Bizottság 2001. július 30-án benyújtott,
„Európai kormányzás” című fehér könyve (1) a felelősség-
teljes kormányzás alapjául szolgáló öt alapelv közül a
nyitottságot és a részvételt helyezte előre.

(2) Az Európai Bizottság 2001. november 21-én benyújtott,
„Új lendület Európa fiataljai számára” című fehér könyve (2)
meghatározza az európai együttműködés új kereteit az ifjú-
sági ügyekben.

(3) A Tanács 2002. február 14-i következtetéseiben (3) a fehér
könyvet tekintette az ifjúsági ügyekben folytatott európai
együttműködés keretrendszere kidolgozása alapjának.

(4) A Tanács, 2002. június 27-i állásfoglalásában (4):

a) elfogadta a nyitott koordinációs módszert, mint az ifjú-
sági politika terén folytatott együttműködés új keret-
rendszerét, valamint négy tematikus prioritást hagyott
jóvá: a részvételt, a tájékoztatást, az önkéntes tevékeny-
ségeket és az ifjúság teljesebb megértését és ismeretét;

b) felkérte a Bizottságot, hogy legkésőbb a négy tematikus
prioritás első végrehajtási gyakorlatának befejezését
követően, a tagállamokkal társulva készítsen értékelő
jelentést az együttműködési keretrendszerről, kitérve
különösen a nyitott koordinációs módszer értékelésére,
és szükség esetén az annak módosítására vonatkozó
javaslatokra, valamint, hogy ezt a jelentést megvitatás
céljából nyújtsa be a Tanács részére.

(5) A Tanács, 2003. november 25-i állásfoglalásában (5):

a) az első két prioritást – nevezetesen az ifjúság részvételét
és tájékoztatását – illetően közös célkitűzéseket fogadott
el, melynek során a részvétellel kapcsolatos prioritás
egyik közös célkitűzéseként a fiataloknak a képviseleti
demokrácia rendszerében való növekvő részvételét
határozta meg;

b) emlékeztetett arra, hogy közös célkitűzések végrehajtá-
sának rugalmasnak, fokozatosnak és az ifjúsági terü-
lethez megfelelőnek kell lennie, továbbá arra, hogy tisz-

teletben kell tartania a tagállamok hatásköreit és a szub-
szidiaritás elvét;

c) felkérte a Bizottságot, hogy az elért eredményekkel és a
bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere előse-
gítése céljából a szükséges időben hívja össze a tagál-
lamok közigazgatásainak ifjúságért felelős képviselőit.

(6) Az Európai Unió a képviseleti demokrácia és a részvételi
demokrácia elveire épül.

FIGYELEMBE VÉVE az ír elnökség alatt – különösen a clare-i
informális miniszteri konferencia során – végzett munkát, vala-
mint az Európa Tanáccsal folytatott együttműködés részeként
elindított megbeszéléseket,

TISZTÁBAN VANNAK AZZAL, HOGY:

a) a fiatal nők és férfiak továbbra is élénken érdeklődnek a
társadalmi kérdések iránt és vesznek részt azokban;

b) az, hogy fiatalok készek az aktív társadalmi szerepvállalásra
nem vezet automatikusan a képviseleti demokrácia intézmé-
nyeiben való részvételhez;

c) a fiataloknak a képviseleti demokrácia intézményeiben való
részvétele, illetve az az iránti érdeklődése több EU-tagál-
lamban is csökkenő tendenciát mutat;

d) a demokratikus intézmények iránti érdeklődés hiányát
gyakran tükrözi az ifjúsági szervezetekben való hosszú távú
elkötelezettségtől való idegenkedés, az alacsony választási
részvétel, a politikai pártok és azok ifjúsági tagozatainak
csökkenő tagsága,

EMLÉKEZTETNEK UGYANAKKOR ARRA, HOGY:

a) a képviseli demokrácia társadalmunk egyik fő pillére;

b) a demokráciáknak valamennyi állampolgár részvételére
szükségük van;

c) a demokrácia megfelelő működése szempontjából a fiatal
nők és férfiak részvétele a képviseleti demokrácia intézmé-
nyeiben különösen fontos;

d) a fiatalok nem alkotnak egy homogén csoportot, és az a
tény, hogy nem vesznek részt a képviseleti demokrácia
intézményeiben, eltérő kihívásokat jelent nemtől, iskolázott-
sági szinttől, etnikai származástól vagy egyéb körülmé-
nyektől függően,
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HANGSÚLYOZZÁK:

a) a fiatal nők és férfiak, valamint a politikusok közötti,
nemzeti szintű párbeszédnek a képviseleti demokrácia intéz-
ményeiben való részvételt elősegítő környezet megteremté-
sében képviselt értékét;

b) a fiatalok és a politika képviselői közötti strukturált párbe-
szédről szóló bizottsági iránymutatás jelentőségét;

c) a nem formális oktatásnak és az ifjúság-központú tájékozta-
tásnak a széleskörű, minőségi, polgári oktatásban betöltött
kulcsszerepét;

d) az ifjúsági szervezetek és egyesületek azon lehetőség megte-
remtésében betöltött különleges szerepét, hogy a fiatal nők
és férfiak ismereteket szerezzenek a demokrácia rendszeréről
és az aktív, kritikus társadalmi szerepvállalásról;

EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY:

a) a célkitűzések megvalósítása érdekében tett cselekvés nem
irányulhat pusztán a fiatal nők és férfiak felé, hanem a
képviseleti demokrácia intézményeit is célba kell vennie;

b) a képviseleti demokráciában résztvevők elkötelezettségét
hangsúlyozni és ösztönözni kell;

c) a fiatal férfiak és nők a képviseleti demokráciában való rész-
vételének növelésére irányuló közös célkitűzés megvalósítása
során kiemelt figyelmet kell fordítani egy olyan környezet
kialakítására, amely a fiatal nőket és férfiakat a részvételre
ösztönzi, figyelembe véve az oktatási rendszer, az ifjúsági
szervezetek, a politikai pártok és a család által betöltött
lényeges szerepet;

d) különös gondot kell fordítani az intézkedéseknek a célcso-
portokhoz, illetve azok csoportspecifikus jellegzetességeihez
való igazítására;

e) a fiatalokat és az ifjúsági szervezeteket be kell vonni az
egyedi végrehajtási intézkedések kidolgozásába.

FELKÉRIK A TAGÁLLAMOKAT ARRA, HOGY:

– tudatosítsák a politikai pártokban az ifjúsági tagozatok növe-
lésének, több fiatal nő és férfi a szervezeti rendszerben való
részvételének, illetve több fiatal nő és férfi a jelölti listán való
szereplésének jelentőségét;

– adott esetben ösztönözzék a fiatalok felvételét a választási
nyilvántartásokba;

– a fiataloknak a képviseleti demokráciában való részvétele
érdekében mozgósítsák a területi és helyi hatóságok támoga-
tását;

– tudatosítsák a fiatalokban a képviseleti demokráciában való
részvétel jelentőségét, különösen szavazataik leadásán
keresztül.

FELKÉRIK A BIZOTTSÁGOT ÉS A TAGÁLLAMOKAT ARRA,
HOGY:

– az ifjúság teljesebb megértésével és ismeretével kapcsolatos
közös prioritás keretében állítsanak fel jegyzéket a fiata-
loknak a képviseleti demokráciában való aktív részvételét
akadályozó ismert tényezőkről;

– a fiataloknak a képviseleti demokrácia rendszerében való
részvételének növelésére irányuló közös célkitűzés érdekében
fogják össze a már megkezdett intézkedéseket és megfelelő
gyakorlatokat, mind tagállami, mind pedig európai szinten;

– erősítsék a párbeszédet a fiatalok és a politikai politikusok
között, például rendszeres találkozók útján;

– 2006-ban üljenek össze az ezen célkitűzés terén elért haladás
áttekintése céljából, amelyre a részvételi prioritásról szóló
nemzeti jelentések alapján kerül sor.
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