
 
 

 
 

 

 

 

AGORA DRŽAVLJANOV O BREZPOSELNOSTI 
MLADIH 

OD 6. DO 8. NOVEMBRA 2013 V EVROPSKEM PARLAMENTU V 

BRUSLJU 
 

 
 
 
 
 

MI, mladi iz vseh držav članic EU, ki smo tri dni v Evropskem parlamentu skupaj sodelovali v 

razpravi, izjavljamo, da hočemo delati in želimo dejavno in koristno prispevati k razvoju družbe. 
 

 
1°) POZIVAMO k skupni viziji vseh držav članic o vlogi in mestu mladih v družbi, ki bi lahko tvorila 

„listino o mladih“ in bi vključevala: 

 
– priznavanje formalnih in neformalnih znanj in spretnosti, 

– preprečevanje zlorab pri pripravništvih in negotove zaposlitve, 
– uvedbo minimalnega plačila za pripravnike, z možnimi izjemami zgolj zaradi določenih utemeljenih 
razlogov, 

– spodbujanje držav članic, da omogočijo lažji dostop do pripravništva in delovne prakse, 

– priznavanje vrednosti in pomembnosti vloge prostovoljstva, 

– zagotavljanje enakih možnosti ne glede na spol ali katere koli druge razloge za diskriminacijo, 

– vprašanje brezposelnosti mladih kot del družbene odgovornosti gospodarskih naložb. 
 

 
2°) MENIMO, da bi morale evropske institucije podpirati ORODJA za krepitev politike mladih, 

ki bi vključevala: 

 
– platforme za obveščanje, usposabljanje, poklicno usmerjanje in mentorstvo, 
– podporo podjetništvu, 

– mobilnost v Evropski uniji kot izbiro in priložnost,  

– mladi pa ne bi smeli biti prisiljeni v izbiro mobilnosti zaradi finančne stiske: imeti bi morali tudi 

možnost ostati v njihovi domovini, 
– lažji dostop do brezplačnega poklicnega svetovanja in mentorstva 

– vzajemno priznavanje akademskih kvalifikacij, znanj in spretnosti ter delovnih izkušenj v vseh državah 

članicah. 
 

 
3°) PREPRIČANI smo, da bo PODJETNIŠTVO del naše in evropske prihodnosti, zato pozivamo k: 

 
– večjemu osveščanju o podjetništvu, ki naj se začne že v šoli z uvajanjem koncepta 
podjetništva v učni načrt, 
– izboljšanju statusa mladih podjetnikov (oprostitev obveznosti plačevanja prispevkov na pričetku 

gospodarske dejavnosti, davčne olajšave, manjše zakonodajne in upravne obremenitve), 
– razvoju pobud za podporo mladim podjetnikom, kot je na primer program „Kupuj od mladih“, 

– dajanju prednosti mladim podjetnikom pri oddaji javnih naročil. 
 

 
4°) POZIVAMO k spodbujanju PROSTOVOLJSTVA s: 

 
– priznavanjem znanj in spretnosti, pridobljenih v okviru prostovoljnega dela, 

– širjenjem prostovoljstva po Evropi prek mobilnosti, 
– omogočanjem mladim prostovoljcem, da podpirajo mladinske pobude in ranljive skupine mladih, 

– razvojem vseevropskega brezplačnega programa za učenje jezikov (npr. prek interneta) 



 
 

 
 

 

 

 

5°) ŽELIMO BOLJE SPOZNATI evropske programe ter evropske intervencije, in sicer: 

 
– projektne skupine mladih, usklajene na evropski ravni, za obveščanje in podpiranje mladih pri iskanju 
priložnosti, ki jih ponujajo evropski skladi, 

– spletne platforme, oblikovane tako, da jih lahko razumejo in uporabljajo vsi mladi, ne glede na njihovo 

stopnjo izobrazbe ali socialnoekonomski položaj, 

– kako povečati usklajenost med šolami in javnimi organi v državah članicah za večjo 

prepoznavnost in dostopnost evropskih programov. 
 

 
6°) ŽELIMO biti ustvarjalci in pobudniki politik za zaposlovanje mladih in ne zgolj njihova ciljna 

skupina: 

 
– mlade je treba vključiti v postopke odločanja pri vseh politikah, povezanih z njimi, 
– potrebna je prerazporeditev majhnega dela sredstev pobude za zaposlovanje mladih kateremu izmed 
odborov mladih Evropejcev (npr. Agora za mlade), ki bodo namenjena programom, ki so jih zasnovali 
mladi, 

– izboljšati je treba učinkovitosti obstoječih organov, ki zastopajo mlade tako na nacionalni kot 

evropski ravni, pri podpiranju politik mladih, oglaševanju mladinskih pobud in povezovanju 

mladinskih, nacionalnih ter evropskih institucij. 


