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MATERIAŁY OIDE
UE wspiera, koordynuje i uzupełnia działania państw członkowskich na rzecz młodzieży. Działania Unii są realizowane
w oparciu o strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. W związku z planowanym przyjęciem nowego dokumentu
w tym zakresie, trwają konsultacje dotyczące przyszłych celów unijnej polityki młodzieżowej.
W opracowaniu zebrano dokumenty dotyczące polityki młodzieżowej Unii oraz odnośniki do wybranych publikacji
i stron internetowych na ten temat.
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I. WPROWADZENIE
Polityka młodzieżowa należy do kompetencji państw członkowskich, Unia Europejska tylko wspiera i uzupełnia ich działalność
w tym zakresie, zapewniając forum współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach budzących wspólne
zainteresowanie.
Podstawę traktatową dla działań UE w obszarze polityki młodzieżowej stanowią art. 165-166 TfUE. Zgodnie z ich
postanowieniami, inicjatywy Unii zmierzają do rozwoju wymiany młodzieży i instruktorów społeczno-oświatowych, zachęcania
młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy, a także mają ułatwiać dostęp do szkolenia zawodowego i
sprzyjać mobilności.
Obecnie realizowane cele polityki młodzieżowej wyznaczono w przyjętej przez Radę 15 listopada 2009, w oparciu o
komunikat Komisji z kwietnia (pkt 15), strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018 (pkt 10) oraz planie prac UE na
rzecz młodzieży na lata 2016-2018 (pkt 5). Jako priorytety wskazano: stworzenie większych, a jednocześnie równych szans
dla młodych ludzi w dziedzinie edukacji i na rynku pracy oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej, włączenia
społecznego i solidarności młodych ludzi. Polityka młodzieżowa jest realizowana w UE dwutorowo – poprzez przyjmowanie
planów działań na rzecz młodzieży, jak również poprzez włączanie tej problematyki do innych obszarów (m.in. dokument
„Europa 2020” - strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, oraz przyjęta w jej ramach inicjatywa „Mobilna
młodzież”).
Unijne instrumenty służące wsparciu młodzieży to m.in.:
- europejski usystematyzowany dialog z młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi – konsultacje prowadzone w ramach 18miesięcznych cykli, które mają na celu refleksję nad priorytetami, realizacją i monitorowaniem europejskiej współpracy na
rzecz młodzieży,
- program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+,
- Europejski Korpus Solidarności – umożliwia młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju
zawodowego (finansowany w ramach ośmiu programów UE; obecnie trwają prace nad rozporządzeniem, zapewniającym
jednolite ramy działania).
Prezydencja estońska prowadzi rozmowy o nowej unijnej strategii na rzecz młodzieży (inteligentna praca dla młodych,
rozwijanie kompetencji, włączanie w życie społeczne), która będzie obowiązywała po 2018 roku. Prezydencja zamierza
stworzyć młodym ludziom możliwość szerokiego udziału w tej debacie.
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II. ŹRÓDŁA
Dokumenty
Dokumenty Rady
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22.05.2017
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polityk europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018, 22.05.2017
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(2010–2018)
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Komunikaty Komisji
11. W kierunku Europejskiego Korpus Solidarności, COM(2016) 942 wersja ostateczna, 7.12.2016
12. Inwestowanie w młodzież Europy, COM(2016) 940 wersja ostateczna, 7.12.2016
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