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Agendapunt 8: Gedachtewisseling aangaande de Commissiemededeling "Time to move up a 
gear  - The new partnership for growth and jobs" in relatie tot het Europese Jeugdpact 
- doc. 5954/06 JEUN 4 
 
Toelichting 
Maart 2005 heeft de Europese Raad het Jeugdpact aangenomen als één van de instrumenten in 
de gestroomlijnde Lissabonstrategie. Het Jeugdpact is opgenomen in de Geïntegreerde 
richtsnoeren, die de basis vormde voor de nationale hervormingsprogramma’s van de lidstaten. 
De Commissie heeft in zijn mededeling "Time to move up a gear  - The new partnership for 
growth and jobs" gerapporteerd over de hervormingsprogramma’s.  
 
Het hogere politieke profiel voor jeugdonderwerpen die de koppeling van het jeugdpact met 
Lissabon teweeg heeft gebracht, brengt nieuwe uitdagingen voor de bewindspersonen 
verantwoordelijk voor jeugd. Het Oostenrijkse voorzitterschap stelt met deze achtergrond voor 
een gedachtewisseling te houden over de verdere implementatie van het Jeugdpact. Hiervoor 
zijn drie indicatieve vragen opgesteld: 

1. Bij de implementatie van de Lissabonstrategie is het belangrijk dat jeugd met minder 
kansen de mogelijkheid krijgt de arbeidsmarkt te betreden. Welke maatregelen kunnen 
worden genomen in het kader van het jeugdpact om dit te bevorderen? 

2. Welke initiatieven kunnen worden ingezet om de jeugddimensie van de Lissabonstrategie 
te versterken op het niveau van beleidsinhoud en proces, op basis van de ervaringen tot 
nu toe? 

3. Welke maatregelen stellen ministers voor om de betrokkenheid van jeugd en 
jeugdorganisaties bij het Jeugdpact te versterken? 

 
Karakter bespreking 
Gedachtewisseling 
 
Inzet 
De vraag ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt voor moeilijk bereikbare jeugd/ jeugd 
met minder kansen is ook in Nederland zeer actueel. Binnen de Nederlandse aanpak van het 
Jeugdpact in het nationale hervormingsprogramma is de Taskforce Jeugdwerkloosheid één van 
de pijlers. Doordat (politieke) aandacht blijvend wordt gegenereerd, lukt het om betrokken op 
alle niveaus zich verantwoordelijk te laten voelen en daarop actie te laten ondernemen. Het 
stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokken stimuleert om te zoeken naar 
een maatgerichte aanpak. Het maatwerk moet samenhang brengen in de mate van 
ondersteuning op het gebied van onderwijs, training en de erkenning van buiten formele kaders 
verworven competenties. 
 
De vragen ten aanzien van het versterken van de jeugddimensie van de Lissabonstrategie en de 
maatregelen om de betrokkenheid van jeugd en hun organisaties te versterken zal Nederland 
bundelen. Door het in verbinding brengen van jeugd en de primair verantwoordelijken ten 
aanzien van de beleidsonderdelen in het jeugdpact zijn er mogelijkheden beter aan te sluiten bij 
de leefwereld van jeugd. De effecten hiervan kunnen een groter draagvlak, meer aandacht op 
naastliggende terreinen en nog beter gefundeerd beleid zijn. 



 
Agendapunt 9: Bijdrage van de raad aan de voorjaarsvergadering van de Europese Raad over de 
implementatie van het Europese Jeugdpact 
- doc. 5708/06 JEUN 2 EDUC 14 SOC 33 
Toelichting  
De Raad zal conclusies aannemen die als input dienen voor de voorjaarsvergadering van de 
Europese Raad in maart. Tijdens de voorjaarsraad wordt de mededeling van de Commissie 
besproken. Deze mededeling bevat een analyse van de nationale hervormingsplannen ‘Lissabon’ 
van de lidstaten. Een zelfde constructie is vorig jaar gehanteerd ten aanzien van opname van het 
Europese Jeugdpact in de Lissabonstrategie. 
 
De OJC-raad, deel jeugd, nodigt de Europese Raad uit om: 

1. verdere ontwikkeling van maatregelen aan te moedigen ten aanzien van jongeren door 
het Jeugdpact binnen de Lissabonstrategie te implementeren; 

2. de lidstaten uit te nodigen om beleidsmatige verbanden tussen onderwijs en training, 
werkgelegenheid, sociale insluiting en mobiliteit te versterken om aldus meer effectieve 
sectoroverstijgende strategieën voor jeugd te ontwikkelen. 

3. de lidstaten uit te nodigen meer systematisch en meer zichtbaar het Jeugdpact in de 
Lissabonstrategie te rapporteren in hun nationale hervormingsprogramma’s en de 
Commissie om hetzelfde te doen in hun jaarlijkse Voortgangsrapport; dit om monitoring 
van de voortgang te faciliteren; 

4. het verzoek aan de Commissie en lidstaten te herhalen om jeugd en jeugdorganisaties op 
alle niveaus te betrekken bij de implementatie van het Europese Jeugdpact. 

 
Karakter bespreking 
Aanname van raadsconclusies. 
 
Inzet 
Nederland heeft in zijn nationaal hervormingsprogramma aandacht geschonken aan het 
Jeugdpact. Operatie Jong, de Taskforce Jeugdwerkloosheid en het arbeidsmarktpaspoort zijn 
hier onder gebracht. Deze aanpak is niet Europa-breed gevolgd, terwijl de Europese Raad het 
Pact nadrukkelijk heeft omarmd. Zonder buiten de kaders van de Lissabonstrategie te treden en 
zonder meer verplichtingen op te leggen, bevatten de conclusies een oproep voor samenhangend 
jeugdbeleid. In die zin is het een bevestiging van Nederlands ingezet beleid, bijvoorbeeld ten 
aanzien van Operatie Jong. De conclusies kunnen dan ook ondersteund worden. 
 
 


