
A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalma-
zott állásfoglalás a fiatalok tájékoztatására vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról

(2005/C 141/03)

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

mivel:

1. Az Európai Bizottság 2001. november 21-én benyújtott, „Új
lendület Európa fiataljai számára” című fehér könyve (1)
meghatározza az európai együttműködés új kereteit az ifjú-
sági ügyekben.

2. A Tanács a 2002. február 14-i következtetéseiben (2) elfoga-
dta a fehér könyvet az ifjúsági ügyekben folytatott együtt-
működés európai keretrendszere kidolgozása alapjául.

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

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

b) felkérte a Bizottságot, hogy legkésőbb a négy tematikus
prioritás első végrehajtási gyakorlatának befejezését
követően a tagállamokkal együtt készítsen értékelő jelen-
tést az együttműködési keretrendszerről, kitérve külö-
nösen a nyitott koordinációs módszer értékelésére, és
szükség esetén az annak módosítására vonatkozó javasla-
tokra, valamint hogy ezt a jelentést megvitatás céljából
nyújtsa be a Tanács részére.

4. A Tanács a 2003. november 25-i állásfoglalásában (4)

a) az első két prioritást – nevezetesen az ifjúság részvételét
és tájékoztatását – illetően közös célkitűzéseket fogadott
el;

b) a fiatalok tájékoztatása terén a következő közös célokról
állapodott meg:

i a tájékoztató szolgálatok fiatalok általi elérhetősé-
gének javítása,

ii. a fiataloknak nyújtott tájékoztatás növelése,

iii. a fiatalok részvételének növelése a fiatalok tájékozta-
tásában;

c) emlékezetett arra, hogy a végrehajtásnak rugalmasnak,
fokozatosnak és az ifjúsági terület számára megfelelőnek
kell lennie, továbbá tiszteletben kell tartania a tagállamok
hatásköreit és a szubszidiaritás elvét;

d) felkérte a Bizottságot, hogy az elért eredményekkel és a
helyes gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere előse-
gítése céljából a szükséges időben hívja össze a tagál-
lamok közigazgatásainak az ifjúsági területért felelős
képviselőit.

EMLÉKEZTETNEK ARRA, HOGY

– a fiatalok tájékoztatása fontos minden tagállamnak, és közös
célkitűzéseket nem lehet végrehajtani a szubszidiaritás
elvének betartása nélkül;

– a fiatalok információhoz való hozzáférésének biztosításához
elengedhetetlen a fiatalok sajátos igényeit figyelembe vevő
tájékoztató szolgálatok előmozdítása;

– a fiatalok heterogén csoportot alkotnak, amelynek szükség-
letei az életkortól, nemtől, társadalmi-gazdasági körülmé-
nyektől és lakóhelytől függően változnak;

– a fiatalok tájékoztatása természeténél fogva nagyon szerteá-
gazó, sok különböző hátterű fiatalt érintő terület;

– a fiatalok részvétele a tájékoztatás elkészítésében és terjeszté-
sében továbbra is kulcsfontosságú a tekintetben, hogy a
fiatalok olyan tájékoztatáshoz jussanak, melyek kielégítik
igényeiket;

– a tájékoztatásra irányuló közös célkitűzés végrehajtásának
eredményeként létrejött egy internetes portál, melyet a
Bizottság az Eurodesk, az ERYICA (Európai Ifjúsági Informá-
ciós és Tanácsadó Ügynökség) és az EYCA (Európai Ifjúsági
Kártya Szövetség) hálózatokkal közösen indított.

MEGÁLLAPODTAK, HOGY A TÁJÉKOZTATÁSI PRIORITÁSI
TERÜLET KÖZÖS CÉLKITŰZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN
KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTANI AZ ALÁBBIAKRA

– az ifjúságra orientált információs struktúrák hálózatba szer-
vezésének előmozdítása számos szektorban helyi, nemzeti és
európai szinten;

– a fiatalok tájékoztatásában közreműködő személyek folya-
matos képzése a tájékoztatás tartalmával, a legalkalmasabb
módszerekkel és a rendelkezésre álló technológiák használa-
tával kapcsolatban, hogy a fiatalok könnyen felismerhessék a
minőségi tájékoztatást.
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FELHÍVJÁK A BIZOTTSÁGOT ÉS A TAGÁLLAMOKAT,

– hogy használják a meglévő eszközöket és működjenek együtt
a létrehozott európai hálózatokkal olyan irányadó elvek java-
solása céljából, amelyek alapján az ifjúsági tájékoztatási
struktúrák minőség-vizsgálatot tudnak kialakítani;

– hogy növeljék a fiatalok minőségi tájékoztatásának jelentő-
ségét Európában, és ezáltal még hozzáférhetőbbé tegyék azt;

– hogy mozdítsák elő és fejlesszék az európai ifjúsági informá-
ciós oldalak és portálok között az együttműködést, a háló-
zatba szervezést és a helyes gyakorlatok cseréjét ezen oldalak
és portálok használatának elemzésével együtt;

– hogy ezt figyelembe véve, a fiatalok tájékoztatása során hasz-
nálják az európai programokat az alábbiak érdekében

– mélyebb betekintés a fiatalok információs igényeibe,

– ifjúsági tájékoztatási szakértők különböző szinteken zajló
tapasztalatcseréjének megteremtése európai szeminárium-
okon és tanfolyamokon,

– egy rendszeresen frissített, innovatív megközelítéseket és
helyes gyakorlatok példáit tartalmazó adatbázis létreho-
zása, különös tekintettel a különböző szektorok ifjúsági
tájékoztatási struktúráinak hálózatba szervezésére.
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