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VÝSLEDEK JEDNÁNÍ 

Odesílatel: Generální sekretariát Rady 

Příjemce: Delegace 

Č. předchozího 
dokumentu: 

13692/21 

Předmět: Závěry Rady o provádění strategie EU pro mládež (2019–2021) 
  

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o provádění strategie EU pro mládež (2019–2021) ve 

znění schváleném Radou pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport na zasedání konaném ve dnech 

29. a 30. listopadu 2021. 
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PŘÍLOHA 

Závěry Rady o provádění strategie EU pro mládež (2019–2021) 

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, 

PŘIPOMÍNAJÍCE, ŽE 

1. v usnesení Rady o rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže: strategie Evropské unie pro 

mládež na období let 2019–2027 se Komise vyzývá, aby o provádění strategie EU pro mládež 

podávala každé tři roky zprávu, 

VĚDOMI SI TOHO, ŽE 

2. první zpráva Komise o provádění strategie EU pro mládež (2019–2021) (dále jen „zpráva“) 

se spolu s doprovodnými pracovními dokumenty útvarů zabývá prvním tříletým pracovním 

plánem EU pro mládež v rámci stávající strategie EU pro mládež, který zahrnuje dvě trojice 

předsednictví Rady (RO–FI–HR a DE–PT–SI). 

3. Zpráva vychází mimo jiné z informací poskytnutých členskými státy, Evropskou komisí 

a prostřednictvím on-line platformy Youth Wiki, která poskytuje ucelený přehled 

vnitrostátních politik v oblasti mládeže ve 32 evropských zemích. 

4. K popisu celkové situace mladých lidí v EU byly použity ukazatele EU v oblasti mládeže 

spolu s revidovaným přehledem a novými kvantitativními i kvalitativními ukazateli 

příslušných politik. 

5. Dalším zdrojem informací o vnitrostátních politikách v oblasti mládeže byl plánovací 

kalendář budoucích činností na vnitrostátní úrovni, a to i pokud jde o naplňování evropských 

cílů v oblasti mládeže a potřeb spolupráce v souladu se strategií EU pro mládež. 
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VÍTAJÍ 

6. Zprávu, která spolu s doprovodnými pracovními dokumenty útvarů hodnotí pokrok při plnění 

cílů a priorit strategie EU pro mládež na období 2019–2021 a zabývá se prvním tříletým 

pracovním plánem EU pro mládež v rámci stávající strategie EU pro mládež, přičemž podává 

velmi komplexní obraz o situaci mladých lidí v EU. 

ZDŮRAZŇUJÍ, ŽE: 

7. Roky 2020 a 2021 jsou atypické, protože pandemie vážně ovlivňuje provádění politik 

v oblasti mládeže, zejména projektů mobility mládeže. Od jejího vypuknutí je proto řešení 

dopadů pandemie na děti a mládež jedním z hlavních bodů programu Evropské komise 

i členských států. V průběhu uplynulého roku byly nástroje jako Erasmus+ a Evropský sbor 

solidarity upraveny tak, aby na tato nečekaná narušení reagovaly nabídkou alternativních, 

především digitálních řešení svých činností. 

8. Provádění strategie EU pro mládež bylo v letech 2020–2021 pandemií silně ovlivněno. 

Některé činnosti obsažené v pracovním plánu EU pro mládež na období 2019–2021 musely 

být upraveny, přeloženy na jiný termín, nebo dokonce zrušeny. Bez ohledu na to, že se 

odvětví mládeže mohlo opřít o nástroje vyvinuté v uplynulých letech, dopad pandemie 

zvýraznil potřebu přizpůsobit se nepředvídaným okolnostem, posílit tyto nástroje 

a zintenzivnit stávající spolupráci. Projekty mobility mládeže byly pandemií vážně narušeny. 

9. Pokud jde o rozvoj politik, programů a iniciativ pro mladé lidi, zejména v sousedních 

regionech, ukazuje se, že je EU zdrojem inspirace i pro jiné regiony ve světě. 
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UZNÁVAJÍ, ŽE: 

10. Ústředním bodem spolupráce a politik EU v oblasti mládeže zůstává zajištění rovného 

přístupu všech mladých Evropanů k příležitostem a poskytnutí nezbytné podpory, aby mohli 

žít, pracovat, učit se a prosperovat. Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 i její 

evropské cíle v oblasti mládeže představují silný a účinný plán posilující spolupráci mezi 

členskými státy EU a podporující politiky v oblasti mládeže jak na úrovni EU, tak na 

vnitrostátní úrovni, a mají proto pro dosažení těchto cílů zásadní význam. 

11. Vytvoření tohoto pevného politického rámce, umožnění výměny znalostí a vzájemného 

učení mezi členskými státy, jakož i nasměrování finančních prostředků z programu 

Erasmus+, Evropského sboru solidarity a dalších programů EU na tři strategické pilíře  

„Zapojovat – Propojovat – Posilovat“ umožní mnoha mladým lidem v Evropě naplno 

rozvinout svůj potenciál, a to pro svůj osobní rozvoj i přechod k nezávislosti, podpoří jejich 

odolnost a vybaví je dovednostmi nezbytnými k tomu, aby obstáli v měnícím se světě, 

byli připraveni na ekologickou a digitální transformaci a utvářeli lepší a spravedlivější 

budoucnost. 

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY V SOULADU SE ZÁSADOU 

SUBSIDIARITY A V RÁMCI SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PRAVOMOCÍ: 

12. Dále braly na zřetel otázky týkající se mládeže, zajistily, aby byly obavy mladých lidí lépe 

vyslyšeny a respektovány při tvorbě politik na úrovni EU i na úrovni členských států, 

a usilovaly o lepší synergie a sdílení znalostí mezi jednotlivými oblastmi politik na všech 

úrovních, které mají dopad na mládež. 
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13. Dále zlepšily informování mladých lidí z různých prostředí, zejména mladých lidí 

s omezenějšími příležitostmi, mladých lidí se zdravotním postižením a mladých lidí 

z venkovských a odlehlých oblastí, a zvýšily účast mladých lidí z řad těch, kteří obvykle stojí 

mimo tradiční modely zastoupení mládeže. 

14. Dále posílily participační procesy v oblasti mládeže a zahájily provádění Evropské agendy 

práce s mládeží a pracovního plánu strategie EU pro mládež na období let 2022–2024, včetně 

dialogu EU s mládeží. 

15. Dále podporovaly procesy a iniciativy inspirované dialogem EU s mládeží z oblastí mimo 

Evropskou unii, jako je Východní partnerství nebo západní Balkán, s cílem mladé lidi 

zapojovat, propojovat a posilovat. 

16. Umožnily účinné využívání programů a fondů EU, jako je Erasmus+, Evropský sbor 

solidarity, Horizont Evropa, Evropský sociální fond plus, Iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí, Nástroj pro oživení a odolnost, Fond pro spravedlivou transformaci atd., s cílem 

podpořit četné oblasti politiky, které mají dopad na mladé lidi, se zaměřením na odolnost 

a oživení u mladých lidí a v odvětví mládeže po skončení pandemie COVID-19. 

17. Účinně a s trvalým odkazem prováděly Evropský rok mládeže 2022 s cílem dále podněcovat 

mladé lidi v Evropě, aby předkládali návrhy a nápady, které mohou formovat rozvoj Unie 

a společnosti obecně. 

18. Zintenzivnily úsilí o zapojení mládeže do klíčových evropských iniciativ, jako je Konference 

o budoucnosti Evropy a Nový evropský Bauhaus, které se zabývají otázkami, jež jsou pro 

mladé lidi a jejich budoucnost důležité. 
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