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MŁODZIEŻ

Polityka dotycząca młodzieży jest domeną polityki krajowej. Wykluczona jest zatem
harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w tym obszarze. Na szczeblu
europejskim polityka dotycząca młodzieży podlega zwykłej procedurze ustawodawczej.
Część programu Erasmus+ poświęcona młodzieży wspiera wymianę młodych ludzi zarówno
wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowią podstawę
dla działań UE w obszarze polityki dotyczącej młodzieży. Traktat z Maastricht, który wszedł
w życie w 1993 r., włączył koncepcję „młodzieży” w ramy europejskiej polityki. Działania
objęte zakresem art. 165 i 166 podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. Jeśli chodzi
o politykę dotyczącą młodzieży wyraźnie wyklucza się wszelką harmonizację ustawodawstw
państw członkowskich. Rada może przyjąć zalecenia w oparciu o wnioski Komisji.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą moc prawną jak traktaty (art. 6
TUE), zawiera artykuł o prawach dziecka (art. 24) oraz artykuł o zakazie pracy dzieci i ochronie
ludzi młodych w pracy (art. 32).

CELE

Artykuł 165 TFUE umożliwia Unii działania, aby zachęcać do rozwoju wymian młodzieży
i wymian między instruktorami społeczno-oświatowymi, tzn. osobami pracującymi z młodzieżą
i – wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony – zachęcać młodzież do udziału
w demokratycznym życiu w Europie. Na mocy art. 166 UE urzeczywistnia politykę kształcenia
zawodowego, która wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich. Zgodnie z tym
artykułem na Unii spoczywa obowiązek ułatwiania dostępu do szkolenia zawodowego
i sprzyjania mobilności instruktorów i kształcących się, a zwłaszcza młodzieży.
Poza ww. artykułami korzystne dla młodzieży i dzieci są cele UE wyznaczone w innych
dziedzinach, takich jak kształcenie i szkolenie, zdrowie, czy też prawa dzieci i młodzieży oraz
ochrona dzieci i młodzieży.

OSIĄGNIĘCIA

A. Ramy strategiczne
1. Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018
W oparciu o komunikat Komisji z kwietnia 2009 r. Rada przyjęła w listopadzie 2009 r. rezolucję
w sprawie ram na rzecz ram europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010–2018).
Jej dwa główne cele to stworzenie większych, a przy tym równych szans dla młodych ludzi
w dziedzinie edukacji i na rynku pracy oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej,
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włączenia społecznego i solidarności młodych ludzi. Inicjatywy mają by podjęte w ośmiu
obszarach działania: edukacji i szkoleń, zatrudnienia i przedsiębiorczości, zdrowia i dobrobytu,
aktywnego uczestnictwa, działań w dziedzinie wolontariatu, włączenia społecznego, młodzieży
i świata, a także kreatywności i kultury.
Środki polityczne obejmują zarówno konkretne inicjatywy w dziedzinie polityki dotyczącej
młodzieży (na przykład działania w dziedzinie wolontariatu i mobilność), jak i inicjatywy
włączające problematykę młodzieżową do innych obszarów polityki, czyli kwestie związane
z młodzieżą są brane pod uwagę przy układaniu polityk w obszarach mających wpływ na życie
młodych ludzi.
Praca odbywa się w trzyletnich cyklach i dla każdego cyklu wybierane są priorytety dla działań.
Dla obecnego (i ostatniego) cyklu na lata 2016–2018 Rada określiła sześć kluczowych celów:
(1) większe włączenie społeczne ludzi młodych, (2) większy udział wszystkich młodych ludzi
w życiu obywatelskim i demokratycznym w Europie, (3) ułatwienie młodym ludziom przejścia
w dorosłość, w szczególności jeśli chodzi o integrację na rynku pracy, (4) ochrona zdrowia
i dobrego samopoczucia ludzi młodych, w tym zdrowia psychicznego, (5) uwzględnienie
polityki dotyczącej młodzieży i pracy ludzi młodych w obszarze radzenia sobie z wyzwaniami
i wykorzystywania szans związanych z epoką cyfrową, (6) ułatwienie reagowania na szanse
i wyzwania związane z rosnącą liczbą młodych migrantów i uchodźców w UE.
Komisja, na koniec każdego cyklu prac, przygotowuje sprawozdanie UE na temat młodzieży,
w którym opisane są postępy w drodze do celu. Państwa członkowskie współpracują
z wykorzystaniem grup eksperckich wysokiego szczebla i innych sieci. Zorganizowany
dialog z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieży daje młodym ludziom głos w procesie
kształtowania polityki dotyczącej młodzieży. Wreszcie należy zmobilizować fundusze
przeznaczone przez odpowiednie programy UE, takie jak Erasmus+, Kreatywna Europa
i Europejski Fundusz Społeczny, aby osiągnąć cele europejskiej współpracy w dziedzinie
polityki dotyczącej młodzieży.
2. Strategia „Europa 2020”
Uruchomiona w 2010 r. strategia „Europa 2020” koncentruje się na młodych ludziach
i wyznacza cele ważne dla młodych ludzi, takie jak ograniczenie wczesnego kończenia nauki,
zwiększenie liczby młodych absolwentów oraz rozwój kompleksowego pakietu inicjatyw
politycznych na rzecz edukacji i zatrudnienia. Obejmuje to inicjatywę „Twoja pierwsza praca
z EURES-em” – program wsparcia mobilności zawodowej, którego celem jest ułatwianie
znalezienia zatrudnienia w całej Europie.
B. Odnośne programy finansowania UE
1. Erasmus+
Program Erasmus+ zawiera rozdział poświęcony młodzieży, na który przeznaczono 10 % jego
budżetu rocznego, czyli około 2,1 mld EUR. Jego dwa nadrzędne cele to: (1) podniesienie
poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi, w szczególności tych
z mniejszymi możliwościami, i promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym
w Europie i na rynku pracy, aktywności obywatelskiej, dialogu międzykulturowego, włączenia
społecznego i solidarności; (2) sprzyjanie podnoszeniu jakości pracy na rzecz młodzieży;
(3) dopełnienie reform politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz
wspieranie rozwoju polityki młodzieżowej opartej na wiedzy i danych; (4) poszerzanie
międzynarodowego wymiaru działań na rzecz młodzieży oraz zwiększanie roli osób
i organizacji pracujących z młodzieżą jako struktur wsparcia. Aby wspierać te cele, podjęto
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trzy kluczowe działania: (1) mobilność edukacyjną osób; (2) współpracę na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk; (3) wsparcie w reformowaniu polityk.
Erasmus+ bezpośrednio wspiera wolontariat europejski w ramach kluczowego działania 1
rozdziału poświęconego młodzieży. Wolontariat europejski ma na celu wspieranie młodych
ludzi, aby mogli spędzić czas zagranicą kiedy uczestniczą w projektach jako wolontariusze. Ten
nieformalny system nauki jest gwarantowany w całej Europie dzięki narzędziu uznawalności
Youthpass.
Dodatkowa korzyść programu Erasmus+, Erasmus dla młodych przedsiębiorców to dawanie
aspirującym przedsiębiorcom szansy uczenia się od doświadczonych kolegów, jak prowadzić
małe przedsiębiorstwa w innych krajach uczestniczących.
C. Inne inicjatywy UE
1. Gwarancje dla młodzieży
W kwietniu 2013 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży
w celu zapewnienia młodym ludziom wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia
lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub
zakończenia kształcenia formalnego. Oferta dobrej jakości powinna dotyczyć pracy, stażu,
praktyk lub kontynuowania kształcenia i powinna być dostosowana do danej osoby i jej
sytuacji. Chociaż państwa członkowskie jeszcze nie wdrożyły i nie finansują tej polityki,
współfinansowanie z UE jest już dostępne dla regionów, w których bezrobocie młodych
przekracza 25 % – środki pochodzą z linii budżetowej utworzonej specjalnie na ten cel,
z budżetu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się w nocie faktograficznej 5.10.2 w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego, sekcja B.2.
2. Europejski Korpus Solidarności
Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą uruchomioną przez Komisję Europejską
w grudniu 2016 r. Daje ona młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat możliwość
podjęcia wolontariatu lub pracy w projektach w ich własnych krajach lub za granicą. Część
Europejskiego Korpusu Solidarności poświęcona wolontariatowi oferuje młodym ludziom
możliwość zaangażowania się w wiążący się z wyjazdem do innego kraju wolontariat na
pełen etat w okresie od dwóch do 12 miesięcy. Część poświęcona zatrudnieniu oferuje
młodym ludziom możliwość podjęcia pracy lub odbycia praktyk zawodowych w sektorach,
które angażują się w działania solidarnościowe. Korpus będzie tworzony stopniowo dzięki
partnerstwom z organami publicznymi i organizacjami komercyjnymi działającymi w tych
obszarach. Według planu organizacje rozpoczną rekrutację uczestników późną wiosną 2017 r.,
uczestnicy zaś zaczną pracować przy projektach od czerwca 2017 r.
3. Polityka ochrony dzieci
Konwencja o prawach dziecka ONZ (UNCRC) stanowi, że dzieckiem jest każdy człowiek
poniżej 18. roku życia. Traktat z Lizbony wprowadził unijny cel upowszechniania praw dziecka,
a Karta praw podstawowych gwarantuje ochronę praw dziecka przez instytucje UE oraz przez
państwa członkowskie.
W dniu 15 lutego 2011 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Agenda UE na rzecz
praw dziecka” (COM(2011)0060). Jego celem jest potwierdzenie głębokiego zaangażowania
wszystkich instytucji UE oraz wszystkich państw członkowskich w promowanie, ochronę oraz
realizację praw dziecka w kontekście polityki UE we wszystkich właściwych dziedzinach
oraz przełożenie tego zaangażowania w konkretne rezultaty. Prawa dziecka oraz zapobieganie
przemocy wobec dzieci, młodych ludzi, kobiet i innych grup narażonych na ryzyko przemocy

https://www.youthpass.eu/pl/youthpass/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0060
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są również zawarte i chronione na mocy programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–
2020). Komisja przygotowała przegląd acquis UE i dokumentów programowych dotyczących
praw dziecka.
W 2016 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie gwarancji
procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym,
aby zagwarantować, że dzieci będące podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu
karnym[1] będą miały możliwość zrozumienia i śledzenia przebiegu takiego postępowania oraz
wykonywania przysługującego im prawa do rzetelnego procesu sądowego, oraz by zapobiegać
popełnianiu dalszych wykroczeń przez te dzieci i wspierać ich integrację społeczną.
4. Młodzież a media
Technologie internetowe otwierają przed dziećmi i młodymi ludźmi jedyne w swoim
rodzaju możliwości, oferując dostęp do wiedzy i umożliwiając korzystanie z zasobów
cyfrowych do celów edukacyjnych i uczestnictwa w debacie publicznej. Jednak dzieci mogą
być również szczególnie podatne na wpływ nowoczesnych technologii. Z tego względu
dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych ma na celu zakaz włączania do linearnych
telewizyjnych usług medialnych wszelkich treści, które mogą być szczególnie szkodliwe
dla małoletnich. W przypadku nielinearnych usług medialnych na życzenie treści mogą
być udostępniane tylko w sposób, który normalnie wyklucza dotarcie do tych treści przez
małoletnich. Treści, które mogą się okazać szkodliwe dla małoletnich muszą być nadawane
albo w godzinach, w których nie będą oni oglądać tych treści, lub zablokowane przy użyciu
odpowiednich technologii, tak aby małoletni nie mogli dotrzeć do tych treści. W dniu 25 maja
2016 r. Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek ustawodawczy w sprawie dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych. Negocjacje między Parlamentem Europejskim
a Radą zakończą się najprawdopodobniej w 2017 r. W 2015 r. Parlament przyjął rezolucję
w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie
(P8_TA(2015)0070)[2].
5. Europejski Portal Młodzieżowy
Europejski Portal Młodzieżowy jest stroną internetową skierowaną do młodych ludzi w całej
Europie i mającą na celu pomóc im zorientować się w mnogości możliwości, jakie oferuje
UE w różnych obszarach zainteresowania, takich jak wolontariat, praca, nauka, kultura
i kreatywność i wiele innych.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament zawsze wspierał bliską współpracę między państwami członkowskimi w kwestii
polityki dotyczącej młodzieży. Wspierał kształtowanie polityki dotyczącej młodzieży
i odgrywał w tym względzie aktywną rolę, na przykład w swojej rezolucji
pt. „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz
młodzieży” (P7_TA(2010)0166), w sprawie wdrażania strategii UE na rzecz młodzieży na lata
2010–2012 (P7_TA(2013)0364), w sprawie oceny strategii UE na rzecz młodzieży na lata
2013–2015 (P8_TA(2016)0426) oraz w sprawie gwarancji dla młodzieży (P7_TA(2013)0016).
W ostatnich latach Parlament przyjął również szereg innych rezolucji w sprawie
zatrudnienia ludzi młodych (np. P8_TA(2014)0010), przedsiębiorczości (P8_TA(2015)0292)
oraz zwalczania bezrobocia młodych (P8_TA(2016)0008). Parlament chroni również dobro
dziecka na podstawie skierowanych do niego petycji (B8-0487/2016) oraz przyjął rezolucję

[1]132, z 21.5.2016, s. 1.
[2]W celu uzyskania dodatkowych informacji zob. notę faktograficzną →5.13.2 w sprawie polityki audiowizualnej
i medialnej.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/acquis_rights_of_child.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0070
https://europa.eu/youth/EU_pl
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/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.2.html
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w sprawie zmniejszenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci
(P8_TA(2015)0401). Parlament koncentruje się również na prawach dziecka poza granicami
UE, wspiera rezolucje w sprawie sytuacji dzieci na całym świecie, takie jak w sprawie edukacji
dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (T8-0418/2015)
lub w sprawie niedożywienia dzieci w krajach rozwijających się (P8_TA(2014)0072).
W negocjacjach w sprawie programu Erasmus+ w latach 2012–2013 Parlament zdecydowanie
opowiadał się za oddzieleniem rozdziału poświęconego młodzieży oraz budżetu na kluczowe
działania w ramach tego rozdziału. Zwrócił również uwagę na potrzebę zwiększenia możliwości
udziału ludzi młodych w niekorzystnym położeniu. Komisja Kultury i Edukacji przygotowała
plan wdrażania sprawozdania z wykonania programu w 2016 r., który ma zostać przegłosowany
na posiedzeniu plenarnym w 2017 r., z uwzględnieniem funkcjonowania części programu
poświęconej młodzieży.
Aby zachęcać młodych ludzi do tworzenia własnych projektów europejskich, w 2008 r.
Parlament ustanowił wspólnie z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego
w Akwizgranie Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, która jest
wręczana rokrocznie za projekty pogłębiające porozumienie na poziomie europejskim
i międzynarodowym.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

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.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html
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