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- Aanneming

In zijn vergadering van 2 mei 2018 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers geconstateerd
dat er thans unanieme overeenstemming over de in hoofde genoemde conclusies bestaat.
De Raad wordt derhalve verzocht de conclusies aan te nemen op basis van de tekst in de bijlage en
ze te laten bekendmaken in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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BIJLAGE

Ontwerp
Conclusies van de Raad over de rol van de jeugd bij het aanpakken van
de demografische uitdagingen in de Europese Unie
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
HERINNEREND AAN:
1.

de politieke achtergrond van deze problematiek, die in de bijlage bij deze conclusies wordt
uiteengezet;

2.

het feit dat een van de vier algemene prioriteiten van het Bulgaarse voorzitterschap van
de Raad van de EU "De toekomst van Europa en jongeren - economische groei en sociale
samenhang" is.

NEEMT NOTA VAN:
3.

de politieke initiatieven binnen de Europese Unie, zoals het nieuwe kader voor Europese
samenwerking in jeugdzaken (EU-strategie voor jongeren 2010-2018), Erasmus +, de jongerengarantie, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het Youth-Partnership met de Raad van
Europa, die een beeld geven van de verschillende manieren waarop een samenleving kan worden
opgebouwd waarin het potentieel van alle jongeren wordt ontwikkeld en waarin zij de
vaardigheden verwerven die nodig zijn om te slagen als burger in een democratische samenleving
en in hun beroeps- en privéleven, ongeacht hun achtergrond;

4.

de conclusies van de Europese Raad van december 2017, waarin de staatshoofden en regeringsleiders
de lidstaten, de Raad en de Commissie verzoeken om, onder meer, de mobiliteit en de uitwisselingen
in de EU op te voeren;

5.

het jaarverslag 2016 over de arbeidsmobiliteit binnen de EU, dat in mei 2017 is gepubliceerd.
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ONDERKENT HET VOLGENDE:
6.

De Europese Unie staat voor demografische uitdagingen, onder meer vanwege toenemende
migratie in en tussen landen, een vergrijzende bevolking, regionale instabiliteit en de nasleep
van de financiële en economische crisis.

7.

De demografische uitdagingen kunnen met name gevolgen hebben voor jongeren. In een
aantal lidstaten is de jeugdwerkloosheid nog steeds zeer hoog 1, ondanks de inspanningen
op nationaal en EU-niveau, zoals de invoering van de jongerengarantie, om dit probleem
aan te pakken. Jongeren kunnen besluiten hun geboortestreek te verlaten om in het buitenland
te studeren of te werken om diverse redenen, zoals de gevolgen van de economische crisis,
jeugdwerkloosheid of hun persoonlijke keuze, omdat zij op zoek zijn naar een betere
persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Hun keuze om buiten hun land van herkomst
te wonen, kan leiden tot negatieve demografische trends voor sommige van die landen,
zoals negatieve nettomigratie en een lagere jongerenpopulatie.

8.

Vrije mobiliteit van jongeren is een fundamenteel beginsel in de Unie en een essentieel
instrument voor het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking, aangezien het
jongeren de relevante kennis en vaardigheden verschaft die hen kunnen helpen een breed
inzicht te krijgen in de verschillende visies op het leven en de uiteenlopende situaties die
zij kunnen tegenkomen. Voorts komt die mobiliteit het inzicht in de Europese identiteit en
waarden ten goede.

9.

Het is van cruciaal belang dat wordt voortgebouwd op de bestaande partnerschappen tussen
actoren in de jeugdsector en daarbuiten, wanneer en waar mogelijk, teneinde de weerbaarheid,
het evenwicht en de billijkheid binnen de Unie te versterken. In deze context is het belangrijk
dat de gemeenschappelijke Europese waarden verder worden uitgedragen als het kernbeginsel
voor het bevorderen van de sociale samenhang, en dat werk wordt gemaakt van het welzijn
van jongeren, met name kansarme jongeren.

1

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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NEEMT NOTA VAN HET VOLGENDE:
10.

Mobiliteit van jongeren is belangrijk voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Het ondersteunt hun intercultureel begrip en verruimt hun blik, zodat zij kunnen leven in
een harmonieuze maatschappij die gekenmerkt wordt door gelijkheid. Tegelijk kan het
vrije verkeer binnenlandse gevolgen hebben, zoals een lage jongerenpopulatie in sommige
landelijke gebieden.

11.

Leermobiliteit kan het begrip onder jongeren van actief burgerschap en solidariteit, hun
rechten en verantwoordelijkheden, hun erkenning en eerbiediging van democratische waarden
en culturele diversiteit, en hun garantie op vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging
versterken, hoewel de verwerving van de noodzakelijke levensvaardigheden essentieel is.

12.

Ongeacht of jongeren besluiten in het gastland te blijven of naar hun geboortestreek terug te
keren, moeten zij in staat worden gesteld om te leven in een inclusieve omgeving, waar zij
gemakkelijk kunnen bijdragen tot de maatschappij met de nieuwe vaardigheden die zij hebben
verworven via hun vrije verkeer binnen de Europese Unie. Dit kan gunstig zijn voor hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling en hun actieve rol in de samenleving waarin zij
besluiten te leven.
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BENADRUKT HET VOLGENDE:
13.

Professionele begeleiding is belangrijk om jongeren te helpen bij het bepalen van hun sterke
punten en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Zij moeten worden toegerust met
relevante vaardigheden, zoals communicatie- en taalvaardigheden en interculturele
competenties, zodat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen in hun geboortestreek of
gastland. In dat verband is jeugdwerk cruciaal, als een van de centrale instrumenten voor het
ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden die nodig zijn om het hoofd te bieden aan de
economische, politieke, sociale en culturele uitdagingen waarmee de migratie van jongeren
gepaard kan gaan. Jeugdwerk kan ook van invloed zijn op hun toegang tot kwaliteitsvolle
werkgelegenheid, sociale inclusie en actief burgerschap.

14.

Jeugdwerk en niet-formeel en informeel leren moeten jongeren helpen hun potentieel
optimaal te benutten en hen te ondersteunen bij het verwezenlijken en behouden van een
bevredigend en productief persoonlijk, sociaal en beroepsleven, ongeacht of zij hebben
besloten in het gastland te blijven of terug te keren naar hun geboortestreek.

15.

Meer goede informatie en gegevens over de uitdagingen waarmee jongeren kampen als
gevolg van de toegenomen mobiliteit, zouden helpen om een beter beeld te krijgen van de
omstandigheden.

VERZOEKT DE LIDSTATEN:
16.

sectoroverschrijdende partnerschappen en mogelijkheden aan te moedigen om, in voorkomend
geval, te zorgen voor een passende, doeltreffende inclusie en/of integratie van jongeren in het
gastland of bij terugkeer;

17.

de bijdrage van jeugdwerkorganisaties die voor en met jongeren werken aan de ontwikkeling
van levensvaardigheden bij jongeren, waaronder communicatie- en taalvaardigheden, te
bevorderen en aldus een betere deelname aan het burger- en openbare leven in een Europese
context mogelijk te maken;
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18.

te overwegen de discussie over de gevolgen van de demografische uitdagingen waarmee
jongeren in de Unie worden geconfronteerd, te nutte te maken en verder uit te breiden;

19.

kansarme gebieden aantrekkelijker te maken, en daarbij onderwijs en werkgelegenheid, en
de faciliteiten en diensten voor jongeren te bevorderen.

VERZOEKT DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE BINNEN HUN RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN:
20.

te zorgen voor een betere toegang tot en verspreiding van gegevens, en voor de uitwisseling
van goede praktijken bij de aanpak van de demografische uitdagingen als gevolg van de vrije
mobiliteit van jongeren, en dit via verschillende kanalen, waaronder het EU-jeugdverslag, de
jongerenwiki en andere bestaande kanalen en platforms;

21.

te overwegen een internationaal evenement te organiseren om de impact van de demografische
uitdagingen als gevolg van het vrije verkeer van jongeren verder te onderzoeken met de
belanghebbende lidstaten en stakeholders;

22.

te blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat aan deze conclusies gevolg wordt gegeven
in de context van de lopende werkzaamheden inzake de strategische vooruitzichten voor
Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken en daarbuiten;

23.

kansarme gebieden aantrekkelijker te maken door, waar passend, gebruik te maken van
Europese regionale fondsen.
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VERZOEKT DE EUROPESE COMMISSIE:
24.

te onderzoeken of alle vormen van dialoog tussen jongeren die buiten hun geboortestreek
wonen, maar ook met jongeren uit de gastlanden gestimuleerd kunnen worden via het
internationale jongerennetwerk, de diensten van Eurodesk in de hele Europese Unie of andere
bestaande netwerken;

25.

de voorbereidende fase (met inbegrip van taalopleiding en intercultureel bewustzijn) van de
EU-mobiliteitsprogramma's voor jongeren te handhaven en verder te ontwikkelen.
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BIJLAGE BIJ DE BIJLAGE
Bij het aannemen van deze conclusies WIJST de Raad met name op de volgende documenten:
1.

Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake sleutelcompetenties voor
een leven lang leren - PB L 394 van 2014

2.

Aanbeveling van de Raad betreffende de validatie van niet-formeel en informeel leren PB C 398 van 2011

3.

Conclusies van de Raad over de bijdrage van kwalitatief goed jongerenwerk tot de
ontwikkeling, het welzijn en de sociale insluiting van jongeren - PB C 168 van 2013

4.

Conclusies van de Raad over het verbeteren van de sociale insluiting van jongeren die
niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen - PB C 30 van 2013

5.

Conclusies van de Raad over jeugdwerk voor een hechtere samenleving - PB C 170 van 2015

6.

Resolutie van de Raad betreffende de bevordering van politieke participatie van jongeren
aan het democratische debat in Europa - PB C 147 van 2015

7.

Gezamenlijk verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het nieuwe
kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) - PB C 41 van 2009

8.

Jaarverslag 2016 over de arbeidsmobiliteit binnen de EU, gepubliceerd in mei 2017

9.

Conclusies van de Raad van december 2017, staatshoofden en regeringsleiders - EUCO 19/1/17

10.

Conclusies van de Raad over de rol van jeugdwerk bij het bevorderen van de ontwikkeling
bij jongeren van essentiële levensvaardigheden die hun geslaagde overgang naar
volwassenheid, actief burgerschap en beroepsleven versoepelen - PB C 189 van 2017

11.

Nieuwe vaardighedenagenda

12.

Aanbeveling van de Raad tot invoering van een jongerengarantie - PB C 120 van 2013
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