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JEUGD

Jeugd is een nationaal beleidsgebied. Om die reden is een harmonisatie van de wetgeving
van de lidstaten uitgesloten. Op Europees niveau wordt het jeugdbeleid volgens de
gewone wetgevingsprocedure vastgesteld. Het jeugdonderdeel van het programma Erasmus
+ bevordert de uitwisseling van jongeren, zowel in de Europese Unie als met derde landen.

RECHTSGROND

De artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
vormen de basis voor EU-maatregelen op jeugdgebied. De opname van „jeugd” als concept in
het EU-beleid gaat terug tot het Verdrag van Maastricht, dat in 1993 in werking trad. Maatregelen
uit hoofde van de artikelen 165 en 166 vallen onder de gewone wetgevingsprocedure. Wat het
jeugdbeleid betreft, is harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten uitdrukkelijk uitgesloten.
De Raad kan aanbevelingen goedkeuren op basis van voorstellen van de Commissie.
In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat dezelfde juridische waarde
heeft als de Verdragen (artikel 6 VEU), is een artikel opgenomen over de rechten van het kind
(artikel 24) alsook een artikel over het verbod op kinderarbeid en bescherming van jongeren
op het werk (artikel 32).

DOELSTELLINGEN

Artikel 165 VWEU voorziet in EU-maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van
uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers, en – met de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon – ter aanmoediging van de deelname van jongeren aan
het democratische leven in Europa. Artikel 166 stelt de EU in staat een beleid inzake
beroepsopleiding ten uitvoer te leggen waarmee de activiteiten van de lidstaten worden versterkt
en aangevuld. Het draagt de Unie op de toegang tot beroepsopleidingen te vergemakkelijken en
de mobiliteit van opleiders en leerlingen, met name van jongeren te bevorderen.
Afgezien van deze artikelen hebben jongeren en kinderen eveneens baat bij EU-beleid op andere
gebieden, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs en beroepsopleiding, gezondheid of met
betrekking tot de rechten en de bescherming van kinderen en jongeren.

RESULTATEN

A. Strategisch kader
1. EU-strategie voor jongeren 2010-2018
Op basis van een mededeling van de Commissie van april 2009 keurde de Raad in november
2009 een resolutie over het kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)
goed. De twee hoofddoelstellingen van deze resolutie zijn om meer en gelijke kansen voor
alle jongeren in onderwijs en werkgelegenheid te creëren en om actief burgerschap, sociale



Eurofeiten - 2017 2

inclusie en solidariteit onder alle jongeren te bevorderen. Er moeten initiatieven in het leven
worden geroepen op acht actieterreinen, namelijk onderwijs en opleiding, werkgelegenheid
en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, participatie, vrijwilligerswerk, sociale inclusie,
jongeren en de wereld, creativiteit en cultuur.
Beleidsmaatregelen omvatten zowel specifieke initiatieven op jeugdgebied (zoals
vrijwilligerswerk, mobiliteit) als mainstreaminginitiatieven (wat inhoudt dat jeugdkwesties in
aanmerking worden genomen bij beleidsvorming op gebieden die van invloed zijn op het leven
van jongeren).
De werkzaamheden worden verricht in cycli van drie jaar en voor elke cyclus worden de
prioriteiten voor de actieterreinen bepaald. Voor de huidige (en laatste) cyclus van 2016 tot en
met 2018 heeft de Raad zes essentiële doelstellingen vastgesteld: 1) een hechtere sociale inclusie
van alle jongeren; 2) een grotere deelname van alle jongeren aan het politiek en maatschappelijk
leven in Europa; 3) een vlottere overgang voor jongeren van jeugd naar volwassenheid, vooral
met betrekking tot de integratie in de arbeidsmarkt; 4) ondersteuning van de gezondheid en
het welzijn van jongeren, waaronder ook geestelijke gezondheid; 5) hulp bij het aangaan van
de uitdagingen en mogelijkheden van het digitale tijdperk voor jeugdbeleid, jeugdwerk en
jongeren; 6) hulp bij het benutten van de kansen en het aangaan van uitdagingen ten gevolge
van het groeiende aantal jonge migranten en vluchtelingen in de Europese Unie.
De Commissie stelt aan het einde van elke werkcyclus een EU-jeugdverslag op waarin
de vorderingen in kaart worden gebracht. De lidstaten werken via deskundigengroepen op
hoog niveau en andere netwerken samen. Door de gestructureerde dialoog met jongeren en
jongerenorganisaties krijgen jongeren inspraak bij de vorming van het jeugdbeleid. Tot slot
moeten de middelen die worden verstrekt door relevante EU-programma's, zoals Erasmus+,
Creatief Europa en het Europees Sociaal Fonds, worden vrijgemaakt om de doelstellingen van
de Europese samenwerking op jeugdgebied te verwezenlijken.
2. Europa 2020-strategie
De Europa 2020-strategie, die in 2010 werd gelanceerd, focust op jongeren en bevat
verschillende doelstellingen voor jongeren zoals de afname van het aantal vroegtijdige
schoolverlaters, de toename van het aandeel afgestudeerden, en de ontwikkeling van een
alomvattend pakket met beleidsinitiatieven voor onderwijs en werkgelegenheid. Ook „je eerste
EURES-baan”, een beroepsmobiliteitsregeling voor arbeidsbemiddeling over heel Europa,
maakt deel uit van deze strategie.
B. Relevante uitgavenprogramma's van de EU
1. Erasmus+
Erasmus+ bevat een specifiek hoofdstuk over jeugd, waarvoor 10 % van de jaarlijkse begroting
van ongeveer 2,1 miljard EUR wordt gereserveerd. De specifieke doelstellingen ervan luiden als
volgt: 1) het niveau van de kerncompetenties en vaardigheden van jongeren, ook van jongeren
met minder kansen, verbeteren en hun deelname aan het democratische leven in Europa en
op de arbeidsmarkt, actief burgerschap, interculturele dialoog, sociale inclusie en solidariteit
bevorderen; 2) kwaliteitsverbetering in het jeugdwerk bevorderen; 3) beleidshervormingen op
lokaal, regionaal en nationaal niveau aanvullen, en de ontwikkeling van kennis en een empirisch
onderbouwd jeugdbeleid steunen; 4) de internationale dimensie van jeugdactiviteiten en van de
rol van jongerenwerkers en -organisaties als ondersteuningsstructuren voor jongeren versterken.
Er worden drie kernacties opgezet om deze doelstellingen te helpen bereiken: 1) individuele
leermobiliteit; 2) samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken;
3) ondersteuning van beleidshervormingen.
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Erasmus+ ondersteunt de Europese vrijwilligersdienst (EVS) rechtstreeks in kernactie 1 van het
hoofdstuk „Jeugd”. De EVS is opgericht om jongeren die deelnemen aan vrijwilligersprojecten
te helpen tijdens hun verblijf in het buitenland. Deze regeling voor informeel leren is Europees
gecertificeerd via het instrument Youthpass.
Erasmus voor jonge ondernemers, een spin-off van het programma Erasmus+, geeft
ondernemers in spe de kans om te leren van ervaren ondernemers die kleine bedrijven in andere
deelnemende landen leiden.
C. Overige EU-initiatieven
1. De jongerengarantieregeling
De Raad heeft in april 2013 een aanbeveling tot invoering van een jongerengarantie
goedgekeurd, om ervoor te zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat zij werkloos
zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een deugdelijk aanbod krijgen voor
een baan, vervolgonderwijs of een vervolgopleiding. Dit deugdelijke aanbod dient betrekking
te hebben op een baan, een plaats in het leerlingstelsel, een stage of voorgezette opleiding
en moet worden afgestemd op het betreffende individu en zijn of haar situatie. Hoewel
de lidstaten dit beleid nog moeten uitvoeren en financieren, is reeds EU-medefinanciering
beschikbaar voor regio's met een jongerenwerkloosheid van meer dan 25 % dankzij een speciale
begrotingsrubriek, het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief en het Europees Sociaal Fonds. Voor
details zie Infopagina 5.10.2 over het Europees Sociaal Fonds, deel B.2.
2. Europees Solidariteitskorps
Het Europees Solidariteitskorps is een door de Europese Commissie in december 2016
geïntroduceerd initiatief. Het biedt jongeren tussen 18 en 30 jaar de mogelijkheid om
vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten in eigen land of in het buitenland.
Het vrijwilligerswerkonderdeel van het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans om
gedurende twee tot twaalf maanden voltijds vrijwilligerswerk in een ander land te verrichten.
Het werkgelegenheidsonderdeel zal jongeren de kans bieden een baan of stage te vervullen in
sectoren die aan solidariteit gerelateerde activiteiten uitvoeren. Dit onderdeel zal geleidelijk
worden opgezet middels partnerschappen met overheidsinstanties, ngo's en commerciële
organisaties die op deze gebieden actief zijn. Naar verwachting zullen organisaties deelnemers
vanaf einde voorjaar 2017 werven en zullen deelnemers vanaf juni 2017 aan projecten beginnen
meewerken.
3. Kinderbeschermingsbeleid
Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind wordt
onder kind verstaan: eenieder die jonger is dan 18 jaar. In het Verdrag van Lissabon wordt
de doelstelling voor de EU vooropgesteld om de rechten van het kind te bevorderen, terwijl
het Handvest van de grondrechten van de EU garandeert dat de rechten van het kind worden
beschermd door de EU-instellingen en de lidstaten.
Op 15 februari 2011 keurde de Commissie de mededeling „Een EU-agenda voor de rechten
van het kind” goed (COM(2011) 60). De doelstelling ervan is te bevestigen dat alle EU-
instellingen en alle lidstaten vastbesloten zijn om de rechten van het kind in al het relevante
EU-beleid te bevorderen, te beschermen en na te leven en de desbetreffende maatregelen in
concrete resultaten om te zetten. De rechten van het kind en de voorkoming van geweld tegen
kinderen, jongeren, vrouwen en andere risicogroepen worden tevens beschermd en bevorderd
door het programma „Rechten, gelijkheid en burgerschap” (2014-2020). De Commissie heeft
een overzicht van het EU-acquis en beleidsdocumenten over de rechten van het kind opgesteld.

https://www.youthpass.eu/nl/youthpass/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
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In 2016 keurden het Europees Parlement en de Raad een richtlijn betreffende procedurele
waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure[1] goed om
ervoor te zorgen dat kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure deze
procedure kunnen begrijpen en volgen, dat zij hun rechten in een eerlijk proces kunnen
uitoefenen, dat recidive wordt voorkomen en dat hun sociale integratie wordt bevorderd.
4. Jeugd en media
Onlinetechnologieën bieden kinderen en jongeren unieke mogelijkheden door hen toegang
te verlenen tot kennis en hen gebruik te laten maken van digitaal leren en te laten
deelnemen aan het publiek debat. Kinderen kunnen echter ook bijzonder kwetsbaar zijn
voor moderne technologie. Daarom verbiedt de richtlijn audiovisuele mediadiensten dat
lineaire televisiediensten inhoud uitzenden die erg schadelijk kan zijn voor minderjarigen.
Voor niet-lineaire audiovisuele mediadiensten op aanvraag mag de desbetreffende inhoud
slechts zo ter beschikking worden gesteld dat minderjarigen er normaal gesproken niet mee
in contact komen. Inhoud die waarschijnlijk schadelijk is voor minderjarigen moet ofwel
worden uitgezonden op een tijdstip wanneer minderjarigen er niet naar zullen kijken of worden
geblokkeerd door middel van technologische middelen, zodat zij er geen toegang toe kunnen
hebben. De Commissie heeft op 25 mei 2016 een nieuw wetgevingsvoorstel voor de richtlijn
audiovisuele mediadiensten goedgekeurd. De onderhandelingen tussen het Parlement en de
Raad zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2017 worden afgerond. In 2015 nam het
Parlement een resolutie aan over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet
(P8_TA(2015)0070)[2].
5. Europese Jongerensite
De Europese Jongerensite is een webpagina gericht op jongeren over heel Europa om hen
wegwijs te maken in de vele mogelijkheden die de EU op verschillende gebieden zoals
vrijwilligerswerk, werk, leren, cultuur en creativiteit en vele andere te bieden heeft.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement is steeds een pleitbezorger geweest van nauwe samenwerking tussen de lidstaten
op het gebied van jeugdzaken. Het heeft bijgedragen aan en een actieve rol gespeeld in de
formulering van het jeugdbeleid, bijvoorbeeld met zijn resoluties over „Een EU-strategie voor
jongeren – Investeringen en empowerment” (P7_TA(2010)0166), over de uitvoering van de EU-
strategie voor jongeren 2010-2012 (P7_TA(2013)0364), over de beoordeling van EU-strategie
voor jongeren 2013-2015 (P8_TA(2016)0426) en over een jeugdgarantie (P7_TA(2013)0016).
In de afgelopen jaren zijn talrijke andere resoluties over jeugdwerkgelegenheid (bijvoorbeeld
P8_TA(2014)0010) en ondernemerschap (P8_TA(2015)0292) en ter bestrijding van
jeugdwerkloosheid (P8_TA(2016)0008) aangenomen. Het Parlement behartigt bovendien de
belangen van het kind op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Parlement
(B8-0487/2016) en heeft een resolutie over vermindering van de ongelijkheid, met bijzondere
focus op kinderarmoede (P8_TA(2015)0401), aangenomen. Het Parlement richtte zijn focus
ook op de rechten van het kind buiten de grenzen van de EU door resoluties over de situatie
van kinderen over de hele wereld te bevorderen zoals over onderwijs voor kinderen in
noodsituaties en aanhoudende crises (T8-0418/2015) of over ondervoeding bij kinderen in
ontwikkelingslanden (P8_TA(2014)0072).

[1]PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1.
[2]Voor nadere informatie zie Infopagina →5.13.2 Audiovisueel en mediabeleid.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_nl
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0166
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0364
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0426
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0010
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0292
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0008
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=B8-0487/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0401
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0418
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2014)0072
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
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Tijdens de onderhandelingen over het programma Erasmus+ in 2012-2013 heeft het Parlement
sterk aangedrongen op een afzonderlijk hoofdstuk over jeugd en een specifieke begroting voor
zijn kernacties. Bovendien heeft het benadrukt dat de mogelijkheden voor de participatie van
achtergestelde jongeren moeten worden vergroot. De Commissie cultuur en onderwijs heeft in
2016 een uitvoeringsverslag over het programma opgesteld, waarover naar verwachting in 2017
in de plenaire vergadering wordt gestemd, waarbij het kennis heeft genomen van de werking
van het jeugdonderdeel van het programma.
Om Europese projecten van jongeren te steunen, heeft het Parlement in 2008 samen met de
stichting van de Internationale Karel de Grote-prijs van Aken de Europese Karel de Grote-prijs
voor jongeren in het leven geroepen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan projecten die begrip
op Europees en internationaal niveau bevorderen.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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