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MLÁDEŽ

Politika zaměřená na mládež je vnitřní záležitostí členských států, takže harmonizace
na úrovni EU není možná. Z tohoto důvodu může EU hrát pouze podpůrnou úlohu.
Část programu Erasmus+, která se týká mládeže, podporuje výměny mladých
lidí v rámci EU i se třetími zeměmi. Evropská unie politiky zaměřené na mládež
v posledních letech posílila, jak dokládá iniciativa „Evropský sbor solidarity“ a projekt
„DiscoverEU“.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) představují právní
základ činnosti Unie v oblasti mládeže. Opatření, na která se vztahují články 165 a 166,
podléhají řádnému legislativnímu postupu. Harmonizace právních předpisů členských
států v oblasti politiky zaměřené na mládež je výslovně vyloučena. Rada může přijímat
doporučení na základě návrhů Komise.
Listina základních práv Evropské unie, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy
(článek 6 Smlouvy o Evropské unii), obsahuje článek o právech dítěte (článek 24)
a článek o zákazu dětské práce a ochraně mladistvých na pracovišti (článek 32).

CÍLE

Článek 165 SFEU stanoví, že činnost Unie je zaměřena na podporu rozvoje výměn
mládeže a pedagogických pracovníků a podporu účasti mladých lidí na demokratickém
životě Evropy. Článek 166 umožňuje Unii provádět politiku odborného vzdělávání, jež
podporuje a doplňuje činnost členských států. Pověřuje Unii usnadňováním přístupu
k odbornému vzdělávání a podporou mobility vyučujících a osob vyučovaných v rámci
odborné výuky, obzvláště mladých lidí.
Kromě těchto ustanovení se dětem a mladým lidem věnují rovněž politiky EU v jiných
oblastech, jako je vzdělávání, odborná příprava a zdraví, jakož i práva a ochrana dětí
a mládeže.
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VÝSLEDKY

A. Strategický rámec
1. Strategie EU pro mládež 2019–2027: zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi
Dne 26. listopadu 2018 přijala Rada usnesení o nové strategii Evropské unie pro
mládež na období let 2019–2027. Usnesení navrhuje věnovat zvláštní pozornost těmto
bodům:
— prosazování účasti mladých lidí na občanském a demokratickém životě,

— propojování mladých lidí v Evropské unii i jiných zemích s cílem podporovat
dobrovolnickou činnost, studijní mobilitu, solidaritu a mezikulturní porozumění,

— posilování postavení mladých lidí díky kvalitě, inovacím a uznávání práce
s mládeží.

V červnu 2021 Komise v rámci této strategie poprvé jmenovala „koordinátorku EU
pro mládež“, kterou se stala Biliana Sirakova. Její úlohou je posilovat meziodvětvovou
spolupráci v rámci Komise.
B. Výdajové programy Unie pro mládež
1. Program Erasmus+
Program Erasmus+ na období 2021–2027 vyčleňuje na činnosti v oblasti mládeže
10,3 % svého rozpočtu, tedy více než 2,5 miliardy EUR, což představuje výrazné
zvýšení oproti 1,48 miliardy EUR v období 2014–2020. Tento program mohou využívat
nejen žáci a studenti, ale také stážisté a mladí pracovníci. Ve srovnání s předchozím
obdobím nabízí program Erasmus+ zvláštní režim financování „partnerství malého
rozsahu“, z něhož by měla mít prospěch zejména sdružení mladých lidí. Jedním
z cílů návrhu je také rozvíjet pocit sounáležitosti s Evropskou unií, a to na základě
nové iniciativy nazvané „DiscoverEU“, která mladým lidem dává příležitost objevovat
rozmanitost Evropy prostřednictvím jejího kulturního dědictví.
2. Evropský sbor solidarity
Iniciativa „Evropský sbor solidarity“ byla zahájena v prosinci 2016 s cílem poskytnout
mladým lidem ve věku 18–35 let příležitost zapojit se do solidárních činností
ve své zemi nebo v zahraničí jako dobrovolníci, v rámci stáže nebo pracovní
smlouvy v různých oblastech, jako je zdravotnictví nebo ochrana životního prostředí.
K dnešnímu dni této iniciativy využilo více než 60 000 mladých lidí.
C. Další iniciativy Unie
1. Posílená záruka pro mladé lidi
Systém záruk pro mladé lidi byl zaveden v roce 2013. Jde o nástroj, který mladým lidem
umožňuje využívat kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy
nebo stáže, a to v období do čtyř měsíců poté, co se stanou nezaměstnanými nebo
ukončí formální vzdělávání. Vzhledem k svému úspěchu byl tento systém v roce 2020
posílen prostřednictvím doporučení Rady nazvaného „Most k pracovním místům –
posílení záruk pro mladé lidi“.
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2. Politiky na ochranu dětí
Podle Úmluvy OSN o právech dítěte se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší
osmnácti let. Lisabonská smlouva uložila EU za cíl prosazovat práva dítěte a Listina
základních práv EU zaručuje, že orgány EU a členské státy budou tato práva chránit.
Dne 15. února 2011 Komise přijala sdělení s názvem „Agenda EU v oblasti práv
dítěte“. Smyslem agendy je znovu potvrdit pevný závazek všech orgánů EU a všech
členských států prosazovat, ochraňovat a dodržovat práva dítěte ve všech příslušných
politikách EU a odhodlání dosáhnout v této oblasti konkrétních výsledků. Na práva
dítěte a předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech, ženách a dalších
zranitelných skupinách osob se zaměřuje rovněž program „Práva a hodnoty“ (2021–
2027).
V roce 2016 přijaly Parlament a Rada směrnici o procesních zárukách pro děti,
které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Tato směrnice má
umožnit dětem, které splňují uvedenou definici, aby těmto řízením porozuměly a mohly
je sledovat a uplatňovat své právo na spravedlivý proces. Má rovněž předcházet
recidivě a podporovat sociální začlenění dětí.
3. Mládež a média
On-line technologie nabízejí dětem a mladým lidem jedinečnou možnost využívat
digitální vzdělávací zdroje a zapojit se do veřejné diskuse. Děti však mohou
být moderními technologiemi také zvláště ohroženy. Směrnice o audiovizuálních
mediálních službách přijatá v roce 2010 zajišťuje ochranu nezletilých osob před
obsahem, který by jim mohl způsobit újmu, bez ohledu na to, zda je nabízen tradičními
provozovateli vysílání nebo službami na vyžádání. V roce 2016 Komise navrhla revizi
tohoto aktu, aby se jeho oblast působnosti vztahovala i na platformy pro sdílení
videonahrávek, pokud jde o boj proti nenávistným verbálním projevům a ochranu
nezletilých před obsahem, který by jim mohl způsobit závažnou újmu.
4. Evropský portál pro mládež
Evropský portál pro mládež je internetová stránka pomáhající mladým lidem
v celé Evropě objevovat řadu příležitostí, které Unie nabízí v různých oblastech
(dobrovolnictví, práce, učení, kultura a tvořivost atd.).
5. Evropský týden mládeže
Každé dva roky Komise pořádá společně s Parlamentem Evropský týden mládeže,
jehož cílem je nabídnout mladým lidem akce a činnosti ve všech zemích účastnících
se programu Erasmus a představit jim různé možnosti mobility v Unii.
6. Evropský rok mládeže 2022
Princip Evropského roku mládeže 2022 oznámila předsedkyně Komise ve svém
projevu o stavu Unie v roce 2021. Cílem této akce je ocenit generaci, která byla
nejvíce zasažena pandemií COVID-19, podpořit nejzranitelnější mladé lidi, propagovat
příležitosti, které EU mladým lidem nabízí, a inspirovat se nápady mladých lidí při
posilování evropského projektu.
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7. Evropské hlavní město mládeže
Evropské fórum mládeže je autorem iniciativy „Evropské hlavní město mládeže“, která
vznikla v roce 2009. Každý rok se vybrané evropské město stane evropským hlavním
městem mládeže a má příležitost vyzdvihnout inovační iniciativy zahájené mladými
lidmi a určené mladým lidem.
8. Soutěž „Youth4Regions“
Soutěž „Youth4Regions“ je určena mladým novinářům, kteří se zajímají o regionální
politiku Evropské unie. Vítězové soutěže mohou využít nabídky vzdělání o evropských
tématech a mentorování zkušených novinářů a mají možnost zúčastnit se tiskových
cest Komise do členských států.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament se vždy zasazoval o úzkou spolupráci mezi členskými státy v oblasti politiky
mládeže. Aktivně se podílel na vytváření politiky v oblasti mládeže, například svými
usneseními o:
— posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015,

— záruce pro mladé lidi,

— podpoře podnikání mladých lidí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy,

— zaměstnanosti mladých lidí,

— politikách zaměřených na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí,

— dopadu onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport,

— posílení postavení evropské mládeže: zaměstnanost a sociální oživení po
pandemii.

V rozhodnutí o Evropském roku mládeže (2022) Parlament trval na tom, aby byly na
tento rok vyčleněny dostatečné finanční prostředky a aby se mládežnické organizace
zapojily do všech fází jeho přípravy. Evropský rok by měl rovněž výslovně podporovat
opatření zaměřená na řešení problémů, jimž čelí mladí lidé, jako je například jejich
sociální situace a životní podmínky po pandemii COVID-19, jakož i jejich pracovní
podmínky. Měl by rovněž zvýšit úsilí o to, aby mladí lidé měli možnost získat příslušné
znalosti a dovednosti a lépe porozumět svému pracovnímu prostředí.
Dne 18. května 2021 přijal Evropský parlament program „Evropský sbor solidarity“
na období 2021–2027. Tento projekt má poprvé vlastní rozpočet ve výši více než
1 miliardy EUR, který umožňuje účast přibližně 350 000 mladých lidí. Poslanci
vyzvali k tomu, aby byl Evropský sbor solidarity přístupnější pro mladé lidi, kteří mají
omezenější příležitosti, jako jsou osoby se zdravotním postižením, osamělé osoby
nebo osoby pocházející z marginalizovaných komunit či mladí lidé se vzdělávacími
nebo zdravotními problémy. Podpořili také jasné rozlišení mezi dobrovolnickými
činnostmi a pracovním umístěním, aby se zabránilo tomu, že zúčastněná organizace
využívá mladé lidi jako neplacené dobrovolníky tam, kde existují potenciální kvalitní
pracovní místa. Parlament trval na tom, že přijímací zařízení musí prokazovat kvalitu
navrhovaných činností a lépe dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci. V neposlední řadě dosáhl toho, aby byl program posuzován z hlediska
svého přínosu k cílům Evropské unie v oblasti klimatu.
Ve svém usnesení ze dne 14. září 2017 Parlament doporučil sladit priority programu
Erasmus se strategií Unie pro mládež a dalšími programy financovanými Unií.
Parlament také doporučil, aby více než 10 % rozpočtu programu Erasmus bylo
vynaloženo na činnosti v oblasti mládeže.
Parlament také chrání nejlepší zájem dítěte na základě petic, které obdrží. Přijal
usnesení o dětské chudobě. Zaměřil se také více na práva dítěte mimo Unii, zejména
přijetím usnesení o vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích
nebo o podvýživě a malnutrici dětí v rozvojových zemích. V roce 2015 přijal usnesení
o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu[1]. V říjnu 2018 přijal
legislativní návrh o revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Podle těchto
nových ustanovení nesou provozovatelé vysílání odpovědnost za omezení vystavení
dětí reklamám na nezdravé potraviny a nápoje, obsah podněcující k násilí, nenávisti
a terorismu je zakázán a na bezdůvodné násilí a pornografii se vztahují nejpřísnější
opatření.
Za účelem podpory evropských projektů mladých lidí vytvořil Parlament společně
s Nadací mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách v roce 2008 cenu Karla Velikého
pro mladé Evropany. Cena je každoročně udělována projektům, které podporují
evropské a mezinárodní porozumění. Parlament rovněž organizuje vzdělávací
programy „Vyslanci do škol“ a „Euroscola“, jejichž cílem je přispět ke zlepšení znalostí
o demokracii a hodnotách EU.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[1]Další informace viz Fakta a čísla 3.6.2 o politice v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků.
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