
Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zgromadzonych w Radzie, z dnia
24 maja 2005 r., w sprawie realizacji wspólnych celów w zakresie informowania młodzieży

(2005/C 141/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH ZGROMADZENI W RADZIE,

Mając na uwadze, co następuje:

1. Biała Księga Komisji Europejskiej zatytułowana „Nowe
impulsy dla młodzieży europejskiej” (1) zaprezentowana dnia
21 listopada 2001 r. przedstawia nowe ramy dla współ-
pracy europejskiej w zakresie spraw dotyczących młodzieży.

2. Rada, w swoich konkluzjach z dnia 14 lutego 2002 r. (2),
uznała Białą Księgę za punkt wyjścia dla rozwoju ram euro-
pejskich dla współpracy w zakresie spraw dotyczących
młodzieży.

3. W swojej rezolucji z dnia 27 czerwca 2002 r. (3) Rada

a) przyjęła otwartą metodę koordynacji jako nowe ramy dla
współpracy w zakresie polityki dotyczącej młodzieży i
zatwierdziła cztery priorytety tematyczne: uczestnictwo,
informowanie, dobrowolne działania oraz większe zrozu-
mienie i poznanie młodzieży;

b) wezwała Komisję, najpóźniej do końca pierwszego
zadania w zakresie realizacji czterech priorytetów tema-
tycznych, do przygotowania sprawozdania z oceny w
porozumieniu z Państwami Członkowskimi w sprawie
ram współpracy, obejmującego w szczególności ocenę
otwartej metody koordynacji oraz, w odpowiednich
przypadkach, propozycje jego zmiany, a także do przedł-
ożenia tego sprawozdania do rozważenia przez Radę.

4. W swojej rezolucji z dnia 25 listopada 2003 r. (4) Rada

a) przyjęła wspólne cele dla dwóch pierwszych priorytetów,
a mianowicie uczestnictwa oraz informowania
młodzieży;

b) uzgodniła następujące wspólne cele w obszarze informo-
wania młodzieży:

i) poprawa dostępu młodzieży do usług związanych z
informowaniem,

ii) wzrost udzielania informacji młodzieży,

iii) zwiększanie uczestnictwa młodzieży w informo-
waniu młodzieży;

c) przypomniała, że realizacja musi być elastyczna, mieć
tendencję wzrostową oraz być odpowiednia dla obszaru
dotyczącego młodzieży, a ponadto musi przestrzegać
kompetencji Państw Członkowskich oraz zasady pomoc-
niczości;

d) wezwała Komisję do zorganizowania posiedzenia, w
odpowiednich przypadkach, przedstawicieli administracji
krajowych zajmujących się obszarem dotyczącym
młodzieży, w celu wspierania wymiany informacji
dotyczących dokonanego postępu i najlepszej praktyki.

PRZYPOMINAJĄ, ŻE

— informowania młodzieży jest istotne dla każdego Państwa
Członkowskiego oraz że wspólne cele nie mogą być realizo-
wane, jeżeli zasada pomocniczości nie jest przestrzegana,

— wspieranie usług w zakresie dostarczania informacji, które
uwzględniają szczególne potrzeby młodzieży jest niezwykle
istotne dla zapewnienia młodzieży dostępu do informacji,

— młodzież tworzy różnorodną grupę, której potrzeby różnią
się w zależności od wieku, płci, warunków socjoekono-
micznych i położenia geograficznego,

— z samej swojej natury, informowanie młodzieży jest bardzo
zróżnicowanym obszarem mającym wpływ na wielu
młodych ludzi w różnych okolicznościach,

— uczestnictwo młodych ludzi w tworzeniu i rozpowszech-
nianiu informacji pozostaje kluczem do zapewnienia im
informacji w celu zaspokojenia ich potrzeb,

— realizacja wspólnego celu w odniesieniu do informacji
doprowadziła do powstania portalu internetowego, który
Komisja uruchomiła w powiązaniu z sieciami Eurodesk,
ERYICA (Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla
Młodzieży) i EYCA (Europejskie Stowarzyszenie Kart
Młodzieżowych).

UZGADNIAJĄ, ŻE W CELU REALIZACJI WSPÓLNYCH CELÓW W
PRIORYTETOWYM OBSZARZE INFORMACJI, NALEŻY ZWRÓCIC
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:

— intensyfikację nawiązywania kontaktów pomiędzy struktu-
rami informacyjnymi zorientowanymi na młodzież w
różnych sektorach na szczeblu lokalnym, krajowym i euro-
pejskim,

— ciągłe kształcenie podmiotów zaangażowanych w informo-
wanie młodzieży z uwzględnieniem treści, najodpowiedniej-
szych metod i wykorzystania dostępnej technologii, w taki
sposób, aby młodzież mogła z łatwością rozpoznać infor-
macje dobrej jakości.
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WZYWAJĄ KOMISJĘ I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

— do wykorzystania istniejących środków i do pracy z utwo-
rzonymi sieciami europejskimi w celu przedstawienia
wiodących zasad umożliwiających strukturom informo-
wania młodzieży rozwinięcie oceny jakości,

— do podniesienia statusu wysokiej jakości informowania
młodzieży w Europie, czyniąc go tym samym bardziej
dostępnym,

— do wspierania i rozwoju współpracy, nawiązywania
kontaktów i wymiany dobrej praktyki pomiędzy krajowymi
punktami informowania młodzieży i portalami w całej
Europie oraz do analiz wykorzystania takich punktów i
portali,

— mając powyższe na uwadze, do wykorzystania programów
europejskich podczas działań związanych z informowaniem
młodzieży w celu rozwoju:

— większego zrozumienia potrzeb młodzieży w zakresie
informacji,

— wymiany doświadczenia pomiędzy ekspertami w
zakresie informowania młodzieży na różnych szczeb-
lach na seminariach europejskich i sesjach szkolenio-
wych,

— regularnie aktualizowanej bazy danych innowacyjnych
podejść i przykładów dobrej praktyki, ze szczególnym
odniesieniem do nawiązywania kontaktów pomiędzy
strukturami informowania młodzieży w różnych sekto-
rach.
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