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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 18-

miesięcznych 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 

1. Konkluzje Rady w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018, 

22.05.2017 
2. Rezolucja Rady w sprawie usystematyzowanego dialogu i kształtowania dialogu z młodzieżą w przyszłości w kontekście 

polityk europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018, 22.05.2017 
3. Konkluzje Rady w sprawie zwiększania międzysektorowej współpracy politycznej w celu skutecznego reagowania na 

wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed młodzieżą, 22.05.2017 
4. Konkluzje Rady w sprawie inwestowania w młodzież Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Korpusu 

Solidarności, 25.02.2017 
5. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii 

Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2016–2018, 15.12.2015 
6. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie 

planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014–2015 
7. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie 

przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży 
8. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przeglądu 

usystematyzowanego dialogu z młodzieżą poświęconego jej uczestnictwu w demokratycznym życiu Europy, 27.11.2012 
9. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie usystematyzowanego 

dialogu z młodzieżą poświęconego jej zatrudnieniu, 2.06.2011 
10. Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 

(2010–2018) 
 
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 
13. Mobilna młodzież. Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, COM(2010) 477 wersja ostateczna, 15.09.2010 
14. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

COM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.03.2010 
15. Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży. Odnowiona otwarta metoda 

koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą, COM(2009) 200 wersja ostateczna, 27.04.2009 

 
Inne 

16. Programme of the Estonian Presidency of the Council of the European Union, 1 July 2017 – 31 December 2017 (s. 25) 
17. Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 

(2010–2018), 15.12.2015 
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

„Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 
1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE 

19. Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2012 r. z realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 
(2010–2018) 

 

Wybrane publikacje 

20. European Conference on the future EU Youth Strategy: Report, Brussels, 3-4 May 2017 

21. Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the 

EU. Final Report, March 2016 

 

Strony internetowe  

22. Komisja Europejska: Youth  

23. Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS) 

24. Europejski Portal Młodzieżowy 

25. Program Erasmus+ 

26. Komisja Europejska: Europejski Korpus Solidarności 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0615(02)&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017G0615(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017G0615(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(01)&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0225(01)&rid=7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0225(01)&rid=7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015Y1215(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(02)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(02)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42014Y0614(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y1211(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y1211(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42011Y0602(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42011Y0602(01)&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&rid=3
http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_PL.pdf
http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_PL.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/EU2017EE%20Programme_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(01)&qid=1510731030795&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(01)&qid=1510731030795&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1220(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XG1220(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/eycs/
https://europa.eu/youth/EU_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
https://europa.eu/youth/solidarIty_pl

