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PRÍLOHA I 
 

Európsky pakt pre mládež 
 
V súvislosti so starnutím európskej populácie, Európska rada považuje za potrebné, aby súbor 
politík a opatrení, ktoré tvoria plne integrovanú sú�as� lisabonskej stratégie, prinášal úžitok 
mladým Európanom. Pakt pre mládež má za cie� zlepši� vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mobilitu, profesijné zaradenie a sociálne za�lenenie mladých Európanov a zárove� u�ah�uje 
zosúladenie profesionálnej �innosti a rodinného života. Pakt má zabezpe�ova� ucelenos� 
súboru iniciatív v týchto oblastiach a slúži� ako východiskový bod pre silnú a nepretržitú 
mobilizáciu v prospech mladých. Jeho úspech predpokladá zapojenie všetkých 
zainteresovaných strán, predovšetkým mládežníckych organizácií na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj Európskeho fóra pre mládež, regionálnych a miestnych 
orgánov a sociálnych partnerov. 
 
Európska rada vyzýva Úniu a �lenské štáty, aby v rámci svojich právomocí, a najmä v rámci 
európskej stratégie pre zamestnanos� a stratégie pre sociálne za�lenenie, aby sa orientovali na 
oblasti: 
 
V oblasti zamestnanosti, integrácie a sociálneho rastu 
 
• zabezpe�i� osobitné sledovanie politík pre trvalé zaradenie mladých na trh práce v 

rámci programu vzájomného u�enia o zamestnanosti; 
 
• podporova� zvyšovanie zamestnanosti mladých �udí; 
 
• dáva� prednos�, v rámci vnútroštátnej politiky sociálneho za�lenenia, zlepšovaniu 

situácie najzranite�nejších mladých �udí, najmä tých, ktorí žijú v chudobe, ako aj 
iniciatívam, ktoré majú za cie� zamedzi� neúspechu v škole; 

 
• vyzýva� zamestnávate�ov a podniky, aby preukázali sociálnu zodpovednos� v oblasti 

profesijného zaradenia mladých; 
 
• povzbudi� mladých v rozvíjaní podnikania a podpori� objavenie sa mladých 

podnikate�ov. 
 
V oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mobility 
 
• zabezpe�i�, aby boli vedomosti v súlade s potrebami znalostnej ekonomiky a s týmto 

cie�om rozvoj spolo�ného základu schopností; v tejto súvislosti sústredi� úsilie 
predovšetkým na problém pred�asného ukon�enia školskej dochádzky; 

 
• rozšíri� pre študentov možnosti absolvova� �as� štúdia v inom �lenskom štáte; 
 
• povzbudi� mobilitu mladých odstránením prekážok pre stážistov, dobrovo�níkov a 

pracovníkov, ako aj ich rodiny; 
 
• pre výskumných pracovníkov zintenzívni� prebiehajúce iniciatívy v rámci programu 

Marie Curie; 
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• rozvíja� medzi �lenskými štátmi užšiu spoluprácu v oblasti transparentnosti a 

porovnate�nosti odborných kvalifikácií a uznávanie neformálneho a informálneho 
vzdelania. 

 
V záujme zosúladenie profesionálneho života a osobného a rodinného života 
 
• Podporova� zosúladenie profesionálneho života a rodinného života rozdelením 

zodpovednosti medzi partnerov, najmä rozšírením siete starostlivosti o deti a rozvoj 
inovatívnych modelov organizácie práce; 

 
• preskúma� politiky, ktoré vychádzajú v ústrety de�om, s oh�adom na diskusie o zelenej 

knihe Komisie o demografických zmenách. 


