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Delegace naleznou v příloze klíčová sdělení jarnímu zasedání Evropské rady o Evropském paktu 

mládeže a evropské spolupráci v oblasti mládeže ve znění, které vzešlo ze zasedání Rady ve složení 

pro vzdělávání, mládež a kulturu dne 16. února 2009.
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PŘÍLOHA

Klíčová sdělení jarnímu zasedání Evropské rady

o Evropském paktu mládeže a evropské spolupráci v oblasti mládeže

A. Souvislosti a pokrok, jehož bylo při provádění Evropského paktu mládeže dosaženo 

v roce 2008

1) Rok 2008 byl třetím rokem provádění Evropského paktu mládeže s cílem zlepšit vzdělávání, 

odbornou přípravu, mobilitu, profesní i sociální začlenění mladých lidí. Při provádění opatření 

Evropského paktu mládeže v roce 2008 se členské státy zabývaly zejména otázkami, jako je 

vysoká nezaměstnanost mladých lidí, vysoký podíl dohod na dobu určitou a špatné podmínky 

zaměstnávání mladých lidí.

2) V obnovené sociální agendě předložené v červenci roku 2008 představují děti a mládež 

jakožto budoucnost Evropy jednu ze sedmi prioritních oblastí,1 aby tak mohly v životě 

uplatnit svůj plný potenciál. Rada tím, že dne 17. prosince 2008 schválila společné stanovisko 

Výboru pro sociální ochranu a Výboru pro zaměstnanost k obnovené sociální agendě2 , 

zdůraznila význam solidarity mezi lidmi i napříč generacemi a regiony, zejména v souvislosti 

s hospodářským poklesem, neboť napomáhá obnovení důvěry občanů a přispívá k oživení 

hospodářství. 

3) Sdělení Komise z prosince roku 2008 „Novými dovednostmi k novým povoláním“3

zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit dovednosti populace, aby lépe odpovídaly současným 

a budoucím potřebám trhu práce, a Komise ve svém sdělení o aktualizovaném strategickém 

rámci pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy4 navrhuje čtyři 

strategické výzvy na období do roku 2020 s cílem zajistit, aby byly systémy vzdělávání 

a odborné přípravy schopny lépe reagovat na změny a byly otevřenější okolnímu světu.5

  
1 Sdělení Komise s názvem „Obnovená sociální agenda: příležitosti, přístup a solidarita 

v Evropě 21. století“, KOM(2008) 412 v konečném znění.
2 16495/08
3 KOM(2008) 868 v konečném znění.
4 KOM(2008) 865 v konečném znění.
5 Aniž je dotčen postoj Rady k těmto dokumentům.
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4) Plán evropské hospodářské obnovy6 schválený Evropskou radou na zasedání ve dnech 

11. a 12. prosince 2008 uvádí, že podle posledních hospodářských prognóz čeká ekonomiku 

EU v roce 2009 bezútěšná situace, kdy růst bude téměř nulový a bude hrozit riziko útlumu, 

přičemž nezaměstnanost vzroste v příštích dvou letech přibližně o 2,7 milionů osob, pokud 

nebudou přijata nápravná opatření.

B. Klíčová sdělení

Mladí lidé se často nacházejí v relativně nejisté situaci, pokud jde o zaměstnání, a mají potíže 

související s profesním a sociálním začleněním, a proto lze předpokládat, že ve zhoršující se 

ekonomické situaci budou obzvláště zranitelnou skupinou, a to zejména mladí lidé 

s omezenými příležitostmi. Bude pro ně pravděpodobně obtížnější získat stabilní a kvalitní 

pracovní místa. To může mít dlouhodobé negativní dopady na celkovou sociální soudržnost. 

Ačkoli již bylo dosaženo určitého pokroku, otázky týkající se zaměstnanosti mladých lidí 

zůstávají pro veřejné orgány v Evropě i nadále klíčovou výzvou. Opatření přijatá v zájmu 

řešení této výzvy by měla krátkodobý i strukturální dopad. V této souvislosti zůstává zajištění 

lepšího provádění a lepšího zviditelnění Evropského paktu mládeže prioritou.

I. Při dalším provádění Evropského paktu mládeže v roce 2009 by členské státy měly zvýšit své 

úsilí o usnadnění hladkého přechodu mladých lidí z procesu vzdělávání, ze stavu nečinnosti 

či nezaměstnanosti do pracovního procesu, a to v rámci řešení konkrétních úkolů 

souvisejících s hospodářským útlumem.

1) Členské státy by měly v případech, kdy to místní situace vyžaduje, včas přijímat účinná 

opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí a současně i nadále klást důraz na koordinovaná 

střednědobá i dlouhodobá strukturální opatření, která jsou zejména prospěšná pro mladé lidi.

  
6 Sdělení Komise Evropské radě – KOM(2008) 800 v konečném znění.
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2) Při uplatňování zásad flexikurity ve svých programech reforem by členské státy měly ve 

vhodných případech brát v úvahu potřeby mladých lidí, kteří vstupují na trh práce a kteří na 

něm trvale setrvávají.

3) S ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci by se vysokou prioritou měli stát mladí lidé 

s omezenými příležitostmi a mladí lidé žijící v chudobě, neboť u nich lze předpokládat, že 

budou mezi prvními, které daná situace postihne. Rovněž je zapotřebí brát v úvahu problémy, 

které mají genderový rozměr, a jejich možná řešení.

4) Měla by být posílena úloha organizací mládeže, profesionálních pracovníků s mládeží 

a výzkumných pracovníků v oblasti mládeže, zejména vzhledem k tomu, že v současné 

ekonomické situaci poskytují mladým lidem podporu. Zapojení mladých lidí a jejich 

organizací do vytváření národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie a do 

navazujících činností by mohlo přispět ke snížení nezaměstnanosti mládeže a k boji proti 

chudobě. 

II. Mladí lidé mohou významným způsobem přispět k cílům souvisejícím s růstem 

a pracovními místy, sociální soudržností a konkurenceschopností Evropy a v reformované 

Lisabonské strategii pro období po roce 2010 by měli být považováni za ještě větší prioritu.

1) Situace mladých lidí ve zhoršujícím se ekonomickém prostředí, boj proti nezaměstnanosti 

a sociálnímu vyloučení, flexikurita v přechodovém období, kvalitní vzdělávání a odborná 

příprava, nové dovednosti pro nová povolání, další rozvoj a uznávání dovedností 

a kompetencí získaných v rámci neformálního vzdělávání, lepší sladění rodinného, 

soukromého a pracovního života a mobilita mladých lidí v Evropě by měly nadále 

představovat klíčové otázky, které by se řešily v postlisabonském rámci a byly podporovány 

příslušnými evropskými programy. Rovněž je třeba věnovat pozornost významné úloze 

mladých lidí při zvyšování kreativity a inovací i při podpoře podnikatelského ducha 

a informačních a komunikačních technologií.
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2) Budoucí rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže by měl ve vhodných případech 

zahrnovat mechanismy sledování strategických a soudržných opatření určených konkrétně pro 

mladé lidi s cílem zajistit lepší plnění společných cílů a rozvinout dimenzi mládeže v rámci 

reformované Lisabonské strategie.

3) Neodkladná potřeba investovat do mládeže by měla být zohledněna v obnoveném rámci 

spolupráce s mládeží i v Lisabonské strategii pro období po roce 2010. Posilování postavení 

mladých lidí a vytváření příznivých podmínek, aby mladí lidé mohli rozvíjet své dovednosti, 

realizovat svůj potenciál, pracovat a aktivně se účastnit života společnosti, má zásadní 

význam pro udržitelný růst a rozvoj, jakož i sociální soudržnost v Evropské unii.

____________________


