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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. Introduction

The proposal for the Youth in Action -programme for 2007-2013 has its legal basis in Article 
149 of the EC Treaty, which states that Community action shall be aimed at "encouraging the 
development of youth exchanges and of exchanges of social-educational instructors."

The aim of the proposal is to promote solidarity and mobility among young Europeans in the 
EU and in the neighbouring areas. The objectives are detailed as: 

- promoting young people’s active citizenship in general and their European citizenship in 
particular
- developing young people’s solidarity, in particular in order to reinforce social cohesion in 
the European Union
- fostering mutual understanding between peoples through young people
- contributing to developing the quality of support systems for youth activities and the 
capabilities of civil society organisations in the youth field 
- promoting European cooperation in youth policy. 

These objectives are to be pursued inside five programmes: "Youth for Europe" (exchanges 
and mobility), "European Voluntary Service" (active engagement), "Youth of the world" 
(neighbouring and third countries), "Youth workers and support systems" (support structures 
for young people), and "Support for policy cooperation" (cooperation on youth policy).

2. Summary of the proposal

The proposal carries forth the achievements of the current YOUTH-programme, which 
expires in 2006. It consolidates budgetary provisions and existing programmes in the field of 
youth, and simplifies the way projects are applied for, chosen and managed. It would thus 
create an increasingly visible and autonomous Youth-programme for the EU, with EUR 915 
million earmarked for the period of the programme (2007-2013). 

3. Assessment of the proposal

On the whole, the proposal builds on existing experience and seeks to strengthen the salience 
and efficiency of Community action in the important youth-domain. Its innovations are 
mainly in streamlining bureaucracy, and it can thereby enable EU programmes in this field to 
become more relevant and targeted for those actions in need of EU support. 

However, a number of points deserve special attention. First, it is debatable whether the 
proposed sum of EUR 915 million is enough to support all the outlined objectives, especially 
for robust youth exchanges with other countries. Furthermore, the list of countries eligible to 
participate in the programmes, as listed in Article 5 paragraph 1, should be enlarged to 
include, for example, China and Russia. 

What is more, the targets should not be prescribed in an overly a priori fashion: those that 
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have a significant chance of contributing to important youth-aims (e.g. promoting youth 
exchanges and mobility for alleviating youth unemployment, or focusing on the disabled in 
order to support their employment-prospects) should emerge as priorities over some of the 
less operative target areas, such as increasing youth engagement in providing voluntary 
services. Local and cultural traditions should not be overlooked, and for example, 
predetermined age-limits and educational requirements should not dictate access to these 
measures (i.e. actions 2.2, 2.3, European Voluntary Service for groups and Cooperation 
between civil and volunteer services, respectively). 

Likewise, projects under Action 4 (Youth workers and support systems), should not be overly 
directed from above. Instead, grassroots-level expertise in youth activities in Member States 
as well as established practitioners such as the European Youth Forum should be encouraged 
to take the lead in designating worthwhile and suitable projects.  

Regarding the role of women in particular, it is to be hoped that projects financed under 
Youth in Action promote a thoroughly modern and empowering outlook. Young women are 
already more active than men in various voluntary projects; their greater participation in 
political life should now be a priority e.g. under Action 5 (Support for policy cooperation).

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 2

Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych swobód oraz na zasadzie 
mówiącej, że upowszechnianie aktywnej 
postawy obywatelskiej młodzieży powinno 
przyczynić się do rozwoju tych wartości.

Traktat ustanawiający Unię Europejską 
opiera się na zasadach wolności, demokracji, 
przestrzegania praw człowieka, równości 
między kobietami i mężczyznami i 
podstawowych swobód oraz na zasadzie 
mówiącej, że upowszechnianie aktywnej 
postawy obywatelskiej młodzieży powinno 
przyczynić się do rozwoju tych wartości.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

9a) UE dysponuje szeregiem instrumentów 
i politycznych wytycznych, które mają 
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prowadzić do równości płci, jak na przykład 
komunikat Komisji z dnia 21 lutego 1996 r. 
w sprawie włączenia elementu równych 
szans dla kobiet i mężczyzn we wszystkie 
polityki i działania Wspólnoty1, inicjatywa 
wspólnotowa EQUAL dotycząca 
współpracy ponadnarodowej promującej 
nowe środki zwalczania dyskryminacji i 
nierówności związanych z rynkiem pracy2, 
komunikat Komisji z dnia 12 grudnia 2002 
r. w sprawie włączenia zasady równości płci 
do głównego nurtu działań społeczno-
politycznych w dokumentach 
programowania funduszy strukturalnych w 
okresie 2000-20063 oraz zalecenie Rady z 
dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie 
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn 
w procesie podejmowania decyzji4, i które 
określają równość płci jako zasadniczy cel 
UE.

Uzasadnienie

Youth in Action projects should take due account of existing EU guidelines mainstreaming 
gender questions in its legislation and programmes.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 10

Działanie Wspólnoty przyczynia się do 
wychowania i kształcenia na dobrym 
poziomie, powinno mieć ono na celu 
zniesienie nierówności oraz równość 
mężczyzn i kobiet w myśl art. 3 Traktatu.

Działanie Wspólnoty przyczynia się do 
wychowania i kształcenia na dobrym 
poziomie, powinno mieć ono na celu 
zniesienie nierówności oraz równość kobiet i 
mężczyzn w myśl art. 3 Traktatu.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12

Należy upowszechniać aktywną postawę 
obywatelską i podkreślać walkę przeciw 
wszystkim formom wykluczenia, w tym 

Należy upowszechniać aktywną postawę 
obywatelską, równość między kobietami i 
mężczyznami i podkreślać walkę przeciw 

  
1 COM(96) 67 - Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym
2 C(2000)853 - Dziennik Urzędowy C 127 z 05.05.2000
3 COM(2002)748 wersja ostateczna - Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym
4 Dziennik Urzędowy L 319 z 10.12.1996
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przeciw rasizmowi i ksenofobii. wszystkim formom wykluczenia, w tym 
przeciw rasizmowi i ksenofobii.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 21

Istnieją podstawy, by przewidzieć 
szczególne warunki stosowania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 oraz zarządzeń wykonawczych, 
jak również uchyleń tych tekstów, które 
stały się niezbędne dzięki właściwościom 
beneficjentów i rodzajowi działań.

Istnieją podstawy, by przewidzieć 
szczególne warunki stosowania 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/20021 oraz zarządzeń wykonawczych, 
jak również uchyleń tych tekstów, które 
stały się niezbędne dzięki właściwościom 
uczestników i rodzajowi działań.

Uzasadnienie

Legislation should not ascribe the nature of the persons involved, especially where the aim is 
to promote cooperation, engagement and dynamic solutions.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 1 litera g)

g) czuwanie nad uczestnictwem w 
programach młodzieży mającej mniejsze 
możliwości;

g) czuwanie nad uczestnictwem w 
programach młodzieży mającej mniejsze 
możliwości, włączając w to 
niepełnosprawnych;

Uzasadnienie

"Opportunity" should not only be construed with socio-economic, but also physical factors, in 
mind.

Poprawka 7
Artykuł 3 ustęp 2 litera c)

c) przyczynianie się do współpracy 
pomiędzy służbami cywilnymi i 
ochotniczymi, przy udziale młodzieży na 
płaszczyźnie krajowej;

skreślony

  
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str.1.
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Uzasadnienie

The Youth in Action programme, and its objectives, should in no case be mixed with national 
civil service regimes. The former should not be allowed to develop into a substitute for the 
latter.

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 4 litera d)

d) przyczynianie się do poprawy informacji 
dla młodzieży;

d) przyczynianie się do poprawy informacji 
dla młodzieży, uwzględniając specjalne 
wyzwania dla młodych kobiet w niektórych 
Państwach Członkowskich oraz dla 
niepełnosprawnych;

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1 litera e), a) (nowy)

ea) innych krajów partnerskich UE

Uzasadnienie

The list of countries eligible for the programmes should be as broad as possible. The 
formulation "partner countries" ensures both inclusiveness and flexible room for 
interpretation.

Poprawka 10
Artykuł 6 ustęp 4

Cała młodzież, bez dyskryminacji, powinna 
mieć dostęp do działań programu, zgodnie z 
warunkami określonymi w Załączniku. 
Komisja i kraje uczestniczące w programie 
czuwają, aby uczyniono szczególny wysiłek 
na rzecz młodzieży, która z powodów 
wychowawczych, społecznych, fizycznych, 
psychicznych, ekonomicznych, kulturowych 
lub geograficznych ma największe trudności 
w uczestniczeniu w programie.

Cała młodzież, bez dyskryminacji, powinna 
mieć dostęp do działań programu, zgodnie z 
warunkami określonymi w Załączniku. 
Komisja i kraje uczestniczące w programie 
czuwają, aby uczyniono szczególny wysiłek 
na rzecz młodzieży, która z powodów 
wychowawczych, społecznych, fizycznych, 
psychicznych, ekonomicznych, 
kulturowych, związanych ze społeczno-
kulturową tożsamością płci lub 
geograficznych ma największe trudności w 
uczestniczeniu w programie.
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Poprawka 11
Artykuł 11 ustęp 2

Program może dzielić środki z innymi 
narzędziami wspólnotowymi w celu 
realizacji działań, które odpowiadają celom 
wspólnym dla programu i dla tych narzędzi.

Program powinien dążyć do tego, by dzielić 
środki z innymi narzędziami 
wspólnotowymi w celu realizacji działań, 
które odpowiadają celom wspólnym dla 
programu i dla tych narzędzi.

Uzasadnienie

Just as it is worthwhile for Member States to act in concert on an EU-level, there should be 
maximum synergy, and minimum duplication, between the programmes the EU deploys.


