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(Állásfoglalások, ajánlások és vélemények)

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

TANÁCS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2007.
május 16-án elfogadott állásfoglalás a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozó közös célkitű-

zések végrehajtásáról

(2008/C 241/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK
A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

MIVEL:

(1) A Tanács 2002. június 27-i állásfoglalásában (1) elfogadta a
koordináció nyílt módszerét, mint az ifjúságpolitika terén
folytatott európai együttműködés új keretét, és jóváhagyta
az Európai Bizottság „Új lendület Európa fiataljai számára”
című, 2001. novemberi fehér könyvében ifjúságpolitikai
prioritásként kiemelt négy témakört, nevezetesen a fiatalok
részvételének, tájékoztatásának és önkéntes tevékenysé-
geinek, valamint az ifjúság jobb megértésének és megisme-
résének kérdését.

(2) A Tanács 2003. november 25-i állásfoglalásában (2) közös
célkitűzéseket fogadott el az első két prioritással, azaz a
fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatosan.

(3) Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 1996 óta a Youth-
program egyik fellépése, továbbá a transznacionális
önkéntes szolgálat olyan minőségmodellje, amely lehetővé
teszi a fiatalok számára, hogy különböző területeken
önkéntes tevékenységekben vegyenek részt, ezáltal ösztö-
nözve körükben a szolidaritást, az aktív polgári szerepvál-
lalást és a kölcsönös megértést. A jelenlegi „Cselekvő
ifjúság” program is megerősítette ezt a fellépést.

(4) 2004. április 30-i közleményében (3) a Bizottság – a
bizottsági kérdőívre adott tagállami válaszok alapján, és a
fiatalokkal való konzultációt követően – közös célkitűzé-
seket javasolt a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatko-
zóan.

(5) A Tanács 2004. november 15-i állásfoglalásában (4) elfo-
gadta a fiatalok önkéntes tevékenységeire, azaz az önkéntes
tevékenységek továbbfejlesztésére, megkönnyítésére, előse-
gítésére és elismerésére vonatkozó közös célkitűzéseket,
továbbá megállapodott egy, e célkitűzések megvalósításáról
szóló jelentés 2006 végéig történő elkészítéséről.

(6) A Tanács 2004. november 15-i állásfoglalásában közös
célkitűzéseket fogadott el az ifjúság jobb megértésének és
megismerésének kérdésére vonatkozóan, amelyek az
önkéntes tevékenységekkel is foglalkoztak. A tagállamok
megállapodtak abban, hogy helyi és nemzeti szinten
meghatározzák az önkéntes tevékenységeket illetően már
meglévő ismereteket.

(7) 2006. július 20-i állásfoglalásában (5) a Tanács elismerte,
hogy az európai ifjúságpolitika keretében a nem formális
és az informális tanulás értékkel bír.

(8) A Tanács a fiatalok részvételéről és tájékoztatásáról szóló,
2006. október 31-i állásfoglalásában (6) – a Bizottság
2006. július 20-i közleményére (7) építve – ismét megerősí-
tette a koordináció nyílt módszerét.

(9) A fiatalokról szóló 2007. évi Eurobarométer-felmérés (8)
azt mutatja, hogy a fiatalok nagy többsége kedvezően véle-
kedik az önkéntes tevékenységekre irányuló programokról,
mint a társadalmi részvételüket fokozó eszközről.
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(10) 2007. szeptember 5-i közleményében (1) a Bizottság a
fiatalok önkéntes tevékenységeivel kapcsolatos közös célki-
tűzések helytállóságának és érvényességének megerősítését
javasolta. A Bizottság továbbá a közös célkitűzések végre-
hajtásának javítására vonatkozó konkrét intézkedéseket is
javasolt,

HANGSÚLYOZZÁK, HOGY:

1. a Bizottság a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozóan
javasolt közös célkitűzésekről szóló, 2004. április 30-i
közleményének (2) meghatározása szerint az önkéntes tevé-
kenységek az önkéntes munka valamennyi formáját
magukban foglalják. A következők jellemzik őket: mindenki
részt vehet bennük, javadalmazás nélkül és szabad akara-
tából, oktatási célú (nem formális tanulás) és társadalmi
többletértéket jelent;

2. az önkéntes tevékenységeket világosan el kell határolni a
foglalkoztatástól, és azt semmiképpen sem helyettesíthetik;

3. a tagállamokban az önkéntes tevékenységek számos külön-
böző formája létezik, és ezeket meg kell őrizni;

4. a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozó közös célki-
tűzések megvalósításáról szóló tagállami jelentések bizott-
sági elemzése megerősíti az elfogadott közös célkitűzések
érvényességét, hiszen lendületet adtak e tevékenységek
strukturáltabb módon való továbbfejlesztéséhez;

5. az ifjúságpolitika terén a koordináció nyílt módszerét –

mint a közös célkitűzések jobb végrehajtásának eszközét –

meg kell erősíteni;

6. a fiatalok által vállalt önkéntesség üdvözlendő és azt
népszerűsíteni kell. Ez majd rávilágít arra, hogy számos
fiatal vállal önkéntesként szerepet és segít ezzel másokat az
iskolában és a helyi közösségekben.

MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY:

1. annak érdekében, hogy a meglévő akadályok megszünteté-
sével megkönnyítsék a fiatalok számára az önkéntes tevé-
kenységek végzését, a tagállamoknak – a közösségi joggal
összhangban és saját nemzeti joguk keretei közt – meg kell
hozniuk az általuk megfelelőnek ítélt intézkedéseket, hogy
az önkéntesek és családjaik ne szenvedjenek hátrányos
megkülönböztetést mobilitásuk miatt a szociális védelem –

úgymint az egészségügyi ellátás és a szociális jóléti politikák
– tekintetében;

2. fontos, hogy a különböző szereplők – azaz az állami és
magánmunkaadók, a társadalmi partnerek, a civil társa-
dalom, az iskolák és maguk a fiatalok, valamint családjuk –

az önkéntes tevékenységeket, mint a személyes, társadalmi
és szakmai készségek és kompetenciák megszerzésének
módjait előmozdítsák és elismerjék;

3. a helyi, regionális, országos és európai szintű önkéntes tevé-
kenységek révén megszerzett készségek és kompetenciák
hozzájárulhatnak a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek
növeléséhez, kezdeményezőképességük, kreatív és vállal-
kozó szellemük fejlesztéséhez, és ezáltal a lisszaboni stra-
tégia lényeges elemét alkotják;

4. az önkéntes tevékenységek jelentős mértékben hozzájá-
rulnak a fiatalok szerepének erősítéséhez, ami aktívabb
társadalmi részvételhez, a generációk közötti együttműkö-
déshez, a társadalmon belüli szolidaritáshoz, és nagyobb
mértékű társadalmi befogadáshoz és kohézióhoz vezet,
különösen a hátrányosabb helyzetű fiatalok esetében;
továbbá, az önkéntes tevékenységek megkönnyíthetik a
fiatalok számára a tanulásról a munkára való átállást;

5. valamennyi fiatal számára lehetővé kell tenni, hogy része-
süljön az önkéntesség magas színvonalú lehetőségeiből. A
kezdeményezéseknek el kell érniük a fiatalokhoz, különösen
a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkhöz, a másokkal való
kapcsolatteremtés és a sikerélmény lehetőséget kínálva a
számukra. Ez különösen azért fontos, mert a fiatalok és az
ifjúság területén dolgozók számára az önkéntes tevékeny-
ségek a társadalmi elismerés és a folyamatos önképzés
eszközei;

6. a civil társadalom szervezetei sok országban kulcsfontos-
ságú szerepet játszanak a fiatalok önkéntes tevékenysé-
geiben;

7. az önkéntes tevékenységek a fiatalok mobilitásának erősíté-
sével elősegítik a demokrácia és a szolidaritás értékeinek
érvényesülését, valamint hozzájárulhatnak a kultúrák
közötti párbeszéd és az aktív polgári szerepvállalás erősíté-
séhez. Az önkéntes tevékenységek már most is jelentős
szerepet játszanak az európai szakpolitikákban, így a
külkapcsolatokban és az együttműködési politikában.

EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY:

1. a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozó, 2004-ben el-
fogadott közös célkitűzések továbbra is helytállóak és érvé-
nyesek, és megvalósításukat folytatni kell;

2. hatékonyságuk növelése érdekében közelmúltbeli fejlemé-
nyeket figyelembe véve, a mellékletben leírt módon ki kell
igazítani és meg kell erősíteni a fiatalok önkéntes tevékeny-
ségeire vonatkozóan 2004-ben elfogadott cselekvési
irányokat;

3. az önkéntességről élő kép javítása az önkéntes tevékenysé-
gekben való további részvételre ösztönözné a fiatalokat;

4. az önkéntes tevékenységek fontosságának és társadalmi elis-
mertségének növelése érdekében meg kell erősíteni álta-
lában a lakosság, és konkrétan a fiatalok – a helyi szinttől
európai szintig – az intézmények és az egyéb érintett felek
tudatosságát növelő eszközöket;

5. a különböző szakpolitikai területek közötti ágazati együtt-
működés megerősítése alapvető fontosságú az önkéntes
tevékenységek transzverzális jellege és a fiatalok önkéntes
tevékenységekben való részvételére gyakorolt kedvező
hatása miatt.
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FELKÉRIK A TAGÁLLAMOKAT, HOGY:

1. alakítsanak ki a fiatalok, valamint az ifjúsági vezetők és az
ifjúság területén dolgozók önkéntes tevékenységeire vonat-
kozó nemzeti stratégiákat, vagy integrálják e tevékenysé-
geket nemzeti ifjúságpolitikai terveikbe, továbbá hozzanak
létre megfelelő programokat – adott esetben – az érintett
felekkel, mint például a civil társadalmi szervezetekkel, az
ifjúsági szervezetekkel és az önkéntes szervezetekkel szoros
együttműködésben;

2. 2008. szeptemberéig határozzák meg a fiatalok önkéntes
tevékenységeire vonatkozó azon cselekvési irányokat,
amelyekre összpontosítani kívánnak, továbbá végrehajtá-
sukhoz alakítsanak ki nemzeti stratégiákat és/vagy konkrét
intézkedéseket;

3. a közös célkitűzések hatékony végrehajtása érdekében az
érintettekkel, többek között a fiatalokkal, az ifjúsági veze-
tőkkel, az ifjúság területén dolgozókkal és szervezeteikkel,
valamint az önkéntes szervezetekkel együttműködve
hozzanak létre előkészítő és nyomon követő mechanizmu-
sokat;

4. vonják be az ifjúsági szervezeteket és az önkéntes szerveze-
teket a fiatalok önkéntességére vonatkozó szakpolitikák
meghatározásába, kidolgozásába és végrehajtásába;

5. mozdítsák elő a regionális és helyi hatóságok, az ifjúsági
szervezetek és a fiatalok körében a fiatalok önkéntes tevé-
kenységeire vonatkozó közös célkitűzéseket, továbbá
szorosan működjenek együtt a regionális és helyi hatósá-
gokkal;

6. a vállalkozásokat ösztönözzék arra, hogy a fiatalok
zökkenőmentes munkaerő-piaci belépésének megkönnyítése
érdekében saját társadalmi felelősségi programjaik keretében
– többek között az önkéntes tevékenységeken keresztül elsa-
játított készségek és kompetenciák elismerése révén – támo-
gassák a fiatalok önkéntes tevékenységeit;

7. különösen a Bizottság sportról szóló fehér könyvének és az
ahhoz kapcsolódó cselekvési tervnek a figyelembevételével
ösztönözzék a fiatal önkéntesek főbb nemzetközi esemé-
nyeken való részvételét;

8. állapodjanak meg az önkéntes tevékenységek tekintetében
irányadó értékekről, elvekről és etikai normákról, továbbá
folytassanak megbeszélést az önkéntes tevékenységek
előmozdítását szolgáló további eszközök szükségességéről.

TUDOMÁSUL VESZIK A BIZOTTSÁG AZON SZÁNDÉKÁT, HOGY:

a fiatalok önkéntes tevékenységeinek előmozdítását és elisme-
rését célzó új uniós szintű intézkedések lehetőségére irányuló
konzultációt indít.

FELKÉRIK A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1. ezzel összefüggésben tegyen javaslatokat a fiatalok önkéntes
tevékenységeinek előmozdítását és elismerését célzó eszkö-
zökre vonatkozóan;

2. más érintett szereplőkkel együtt a különböző eszközökről –
így ezen állásfoglalásról, az Európai Önkéntes Szolgálatról,
az Európai Mobilitásminőségi Alapokmányról, az
Europassról és a tervezett európai képesítési keretrend-
szerről – nyújtott tájékoztatás révén, valamint azok teljes
körű felhasználásával mozdítsa elő a fiatalok önkéntes tevé-
kenységeinek fejlesztését és elismerését;

3. mérlegelje az önkéntességet előmozdító európai év szerve-
zésének lehetőségét az önkéntességről általában a társada-
lomban, és konkrétan a fiatalok között élő kép javítása
érdekében.

FELKÉRIK A TAGÁLLAMOKAT ÉS A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1. a helyes gyakorlat cseréje, valamint együtt tanulási tevékeny-
ségek révén erősítsék meg az önkéntes tevékenységekre
alkalmazott nyílt koordinációs módszert valamennyi közös
célkitűzés – beleértve az akadályok megszüntetését, vala-
mint az önkéntesség révén elsajátított készségek és kompe-
tenciák elismerésének javítását – végrehajtásának megerősí-
tése érdekében;

2. a fiatalok részvétele és tájékoztatása terén elért eredmények
mérésének gyakorlati eszközeivel foglalkozó, európai szintű
munkacsoport megbízatását egészítsék ki a fiatalok
önkéntes tevékenységeinek kérdésével;

3. a koordináció nyílt módszerének, valamint általában az ifjú-
ságpolitika terén folytatott európai együttműködésnek a
2009. évi értékelése keretében folytassanak vitát a fiatalok
önkéntes tevékenységeire vonatkozó közös célkitűzések
nemzeti és európai szinten történt megvalósításáról.
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MELLÉKLET

A FIATALOK ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEIRE VONATKOZÓ KÖZÖS CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
MEGERŐSÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

Az egyes tagállamok körülményeitől és prioritásaitól függően, valamint a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságai
különböző feladatainak sérelme nélkül többek között az alábbi cselekvési irányok követhetők.

1. A fiatalok önkéntes tevékenységeinek fejlesztése

A fiatalok önkéntes tevékenységei fejlesztésének ösztönzése a meglévő lehetőségek ismertségének növelése, azok körének
bővítése, valamint minőségének javítása érdekében.

Nemzeti, regionális és helyi szinten

Az önkéntes tevékenységeknek a különböző tagállamokban meglévő eltérő hagyományai és gyakorlata következtében, a
fiatalok, valamint az ifjúsági vezetők és az ifjúság területén dolgozók önkéntes tevékenységeire vonatkozóan nemzeti stra-
tégiák kialakítása, vagy e tevékenységek integrálása a nemzeti ifjúságpolitikai tervekbe, továbbá megfelelő programok létre-
hozása az érintett felekkel, mint például a civil társadalmi szervezetekkel, az ifjúsági szervezetekkel és az önkéntes szerve-
zetekkel szoros együttműködésben.

a) Az önkéntes tevékenységek (pl. önkéntes szolgálat, alkalmi önkéntes munka stb.) és önkéntes szervezetek meglévő
modelljei meghatározásának folytatása annak érdekében, hogy a fiatalok számára rendelkezésre álló önkéntes tevékeny-
ségekről egyértelmű és áttekinthető képet lehessen alkotni.

b) A fiatalok számára létező önkéntes tevékenységek erősítése az alábbiak révén:

– e tevékenységek különböző kategóriáinak további fejlesztése, különösen a lehetőségek körének bővítésével,

– a fiatalok számára különleges fontossággal bíró tevékenységek további támogatása,

– a fiatalok által végzett önkéntes munka területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetek további támogatása,

– az önkéntes szolgálatok további megerősítése ott, ahol már léteznek, és adott esetben újak létrehozásának
ösztönzése.

c) Az önkéntes tevékenységek és szervezeti keretük minőségének javítása érdekében a fiatal önkéntesek és az ilyen tevé-
kenységeket koordináló és irányító személyek képzési lehetőségeinek támogatása.

d) Az önkéntes tevékenységeknek nyújtott támogatás megerősítése helyi szinten a helyi szervezetek, többek között az ifjú-
sági vezetők/az ifjúsági munkában részt vevők és szervezetik bevonásával, figyelembe véve az aktív polgári szerepvál-
lalás előmozdítása, a vállalkozói szellem fejlesztése, a társadalmi részvétel és a fiatalok szerepének növelése terén
játszott szerepüket.

e) A globális ifjúsági együttműködés előmozdítása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése, és az eltérő kultúrájú és vallású
helyekről érkező, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok fokozottabb bevonása érdekében önkéntes tevékenységek
szervezése harmadik országokban.

Európai szinten

f) Az alábbiak ösztönzése:

– ahol léteznek, a civil szolgálatok transznacionális együttműködésének jobb koordinálása,

– egyes területeken a fiatal önkéntesek cseréjének fokozása,

– a nemzeti önkéntes programokra és európai dimenziójukra vonatkozó fokozott információcsere együtt tanulási tevé-
kenységek, valamint a legjobb gyakorlat cseréje módjainak kialakításával, figyelembe véve a különböző tagálla-
mokban létező önkéntes tevékenységek sokféleségét is.

g) Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) továbbfejlesztése és további támogatása a „Cselekvő ifjúság” program keretében.

h) A fiatalok számára az Európai Unió szolidáris jellegű tevékenységeiben való részvétel lehetővé tétele érdekében annak
megvizsgálása, hogy lehetséges-e az Európai Önkéntes Szolgálatnak a fellépések szélesebb körére való kiterjesztése.
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2. A fiatalok önkéntes tevékenységeinek megkönnyítése

A meglévő akadályok megszüntetésével – ugyanakkor a tagállamok bevándorlási korlátozásainak, továbbá vízum- és belé-
pési követelményeinek tiszteletben tartásával – az önkéntes tevékenységek végzésének megkönnyítése a fiatalok számára.

Valamennyi szinten

a) A mobilitásról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásban (1) foglaltaknak megfelelően további megfelelőnek
tekintett intézkedések meghozatala az önkéntes tevékenységet vállaló személyek mobilitásával szembeni jogi és
adminisztratív korlátok megszüntetése érdekében.

b) A vízumok és tartózkodási engedélyek fiatalok számára történő kiadását – adott esetben – megkönnyítendő az érintett
hatóságok közötti ágazatközi együttműködés megerősítése.

c) Az információ, a tapasztalatok és a helyes gyakorlat cseréjének fokozása a fiatalok önkéntes tevékenységeiben érintett
összes szereplő között az akadályok valamennyi típusának megszüntetése és egyszerűsített eljárások kialakítása
érdekében.

d) Annak megvizsgálása, hogy mely jogi keretek és eszközök javításával könnyíthető meg a fiatalok számára az önkéntes
tevékenységek végzése, a szervezetek számára pedig a minőségi tevékenységek kialakítása, különleges figyelmet fordítva
a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokra és a nemek közötti egyensúlyra.

3. A fiatalok önkéntes tevékenységeinek előmozdítása

Az önkéntes tevékenységek előmozdítása a fiatalok felelős polgárokként való szolidaritásának és elkötelezettségének erősí-
tése, és egyúttal a megkülönböztetés és a sztereotípiák valamennyi formája elleni küzdelem, valamint az egyenlőség, a
társadalmi befogadás és a generációk közötti együttműködés támogatása érdekében.

Nemzeti, regionális és helyi szinten

a) Az önkéntességgel kapcsolatos információk terjesztése valamennyi megfelelő szinten a fiatalok önkéntességről meglévő
ismereteinek bővítése, valamint a konkrét lehetőségeikről való tájékoztatásuk, tanácsadás és támogatás, továbbá az
önkéntesség pozitív megjelenésének előmozdítása érdekében.

b) Az információk, a tapasztalat és a helyes gyakorlat cseréje révén az összes érintett szereplő (a fiatalok, az ifjúság terü-
letén és ifjúsági szervezetekben tevékenykedők, a hatóságok, a gazdasági magánszféra, az iskolák stb.) közötti, az
önkéntes tevékenységek előmozdítására irányuló fokozott együttműködésre való törekvés.

c) Az ifjúsági és önkéntes szervezetekkel, valamint egyéb érintett szereplőkkel együtt azon jelenség alaposabb elemzése,
amely a fiatalok bizonyos csoportjainak az önkéntes tevékenységekből való kizárását eredményezi, továbbá olyan
egyedi, célzott és testre szabott megközelítések kidolgozása, amely e csoportoknak – és különösen a kevesebb lehető-
séggel rendelkező fiataloknak – az önkéntes tevékenységekben való részvételét ösztönzik.

d) Az ifjúsági szervezetek és egyéb önkéntes szervezetek ösztönzése arra, hogy szervezzenek önkéntes tevékenységeket,
nyújtsanak információkat, és társszervezeteiket is tájékoztassák ezekről.

e) A vállalkozások ösztönzése arra, hogy saját társadalmi felelősségi programjaikban támogassák a fiatalok önkéntes
tevékenységeit.

Európai szinten

f) Megfelelő tájékoztatási tevékenységek indítása a fiatalok önkéntes tevékenységeinek és az önkéntesség értékeinek
előmozdítása érdekében.

Valamennyi szinten

g) Különösen a Bizottság sportról szóló fehér könyvének és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervnek a figyelembevételével
a fiatal önkéntesek főbb nemzetközi eseményeken való részvételének erősítése.

4. A fiatalok önkéntes tevékenységeinek elismerése

A fiatalok önkéntes tevékenységeinek elismerése, elismerve ezzel egyúttal egyéni készségeik értékét és társadalmi szerepvál-
lalásukat, valamint az önkéntes tevékenységeknek a tanulásról a munkára és a felnőtt életre való átmenet megkönnyíté-
sében játszott szerepét.
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Nemzeti, regionális és helyi szinten

a) A fiatalok önkéntes tevékenységének, az elsajátított egyéni készségeknek, ismereteknek és kompetenciáknak az elisme-
rése olyan intézkedések támogatásával, amelyek azt eredményezik, hogy a különböző szereplők, pl. az állami és magán-
munkaadók, a társadalmi partnerek, a civil társadalom és maguk a fiatalok valamennyi szinten megfelelő módon és
fokozottan elismerjék az önkéntes tevékenységeket, figyelembe véve a fiatalok, többek között a kevesebb lehetőséggel
rendelkező fiatalok igényeit is.

b) Különböző fellépésekkel – például az önkéntes tevékenységek fokozott társadalmi elismertségéhez vezető figyelemfel-
keltő kampányokkal – az önkéntes ágazat által kínált társadalmi többletérték elismerése.

c) Az önkéntes tevékenységek révén elsajátított kompetenciák elismerésének növelése és – adott esetben – tanúsításának
fejlesztése céljából az önkéntes és egyéb ifjúsági szervezetek, a társadalmi partnerek, az oktatási intézmények és a
nemzeti hatóságok megfelelő képviselőinek bevonása e tanúsítás megkönnyítése érdekében.

d) A vállalkozások ösztönözése arra, hogy a fiatalok zökkenőmentes munkaerő-piaci belépésének megkönnyítése érde-
kében saját társadalmi felelősségi programjaik keretében – az önkéntes tevékenységeken keresztül elsajátított készségek
és kompetenciák elismerése révén – támogassák a fiatalok önkéntes tevékenységeit.

Európai szinten

e) A más szakpolitikai területeken már elindult folyamatok és létező eszközök – például az oktatás területén alkalmazott
koordináció nyílt módszere, az egész életen át tartó tanulás stratégiája, a társadalmi párbeszéd, a vállalatok társadalmi
felelőssége – keretében, és különösen a tervezett Europass-Youth eszközre építve olyan koherens megközelítés kialakí-
tása, amely az önkéntességgel nyert készségeknek, ismereteknek és kompetenciáknak a munka világában és a tudásala-
pú társadalomban való jobb elismerését szolgálja.
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