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Deelverslag van de 2689e zitting van de Raad van de Europese Unie 
(Onderwijs, Jeugd en Cultuur, onderdeel Jeugd) 

van 15 november 2005 
 
 
Agendapunt 1  
Goedkeuring van de agenda 
 
De Raad keurde de agenda goed. 
 
Agendapunt 10 
Programma ‘Jeugd in Actie’ 2007-2013 (doc.13831/05) 
 
Aanname 
Tijdens de bespreking van het programma ‘Jeugd in Actie’ bleven twee onderwerpen buiten 
beschouwing, namelijk de financiële invulling en de leeftijdsgrenzen van deelnemers aan het 
programma. Italië hief reserve op m.b.t. art.8(6) betreffende het niet mogen aanwijzen van een 
ministerie als nationaal agentschap voor de uitvoering van het programma.  
Italië en Portugal wilden bij art. 10 over de uitvoeringsmaatregelen de selectie van projecten via de 
beheersprocedure te laten lopen, in ieder geval de gecentraliseerde projecten. Zij verzochten de 
Commissie om een vergelijkbare verklaring af te leggen zoals tijdens de bespreking in de OJC raad 
inzake het programma Leven Lang Leren. Commissie had op dat moment aangegeven alle 
betrokkenen (Raad, EP en programmacomité) transparant te informeren over de selectiebesluiten 
t.a.v. de projecten die niet onder de beheersprocedure vallen. Commissie onderschreef deze tekst, 
waarna beide LS hun reserve ophieven. Commissie benadrukte echter de ongewijzigde handhaving 
van de comitologieprocedure.  
 
De Raad bereikte een gedeeltelijk politiek akkoord over het programma 
 
Agendapunt 11 
Resolutie over de implementatie van het jeugdpact (doc. 1315/05) 
 
Aanname 
 
De voorzitter schetste de doelstellingen van het jeugdpact, onder meer om jeugdwerkloosheid te 
verminderen. Dergelijke doelstellingen zijn verwoord in de Lissabondoelstellingen op het terrein van 
de werkgelegenheid. De voorzitter verwees naar instrumenten als het werkprogramma ‘Education 
and Training 2010’ en de Werkgelegenheid en Sociale insluitingstrategieën.  
De Commissie erkende dat het stroomlijnen van thema jeugd, het op alle relevante EU terreinen 
aandacht schenken aan jeugd, tot op het moment van presentatie van het pact, weinig succesvol 
was. Het jeugdpact heeft ertoe geleid dat in de Lissabonstrategie aandacht is voor deze specifieke 
doelgroep.  
 
De Raad ging akkoord met de resolutie. 
 
 
 



Agendapunt 12 
Gedachtewisseling ‘Hoe komt Europa dichter bij de jonge burgers?’(doc.13418/1/05) 
 
Gedachtewisseling 
 
De Commissie verwees naar de Cardiff declaratie van jongeren tijdens het Jeugdevenement aldaar. 
Commissaris Figel gaf aan dat de reflectieperiode die de regeringsleiders zijn overeengekomen naar 
aanleiding van de ontwikkelingen rond het Europese verdrag tijdens de Europese Raad in juni 2005 
onderstreept dat op alle niveaus zal worden nagedacht over de toekomst van de EU. De aansluiting 
met jongeren is een effectieve manier om actief burgerschap te bevorderen.  
Frankrijk, Finland, Zweden, Spanje en Oostenrijk gaven aan dat effectieve implementatie van het 
pact in Lissabon en de bestrijding van jeugdwerkloosheid door onder meer opleiding van belang is. 
Verschillende landen als Zweden, Luxemburg, Griekenland en Spanje wezen op het belang van 
onderzoek.  
Spanje, Malta, Tsjechië, Frankrijk en Italië willen integratie en betrokkenheid bij de Unie bevorderen 
door meer mobiliteit en effectieve werking van uitwisselingsprojecten zoals het actieprogramma 
Jeugd in Actie. Ook Nederland wees op dit laatste punt, vooral in relatie tot lager opgeleide jeugd. 
Griekenland, Zweden en Letland pleitten voor meer betrokkenheid op decentraal niveau; Estland, 
Duitsland en Luxemburg zagen kansen voor intergenerationele solidariteit.  
Frankrijk refereerde aan de onlusten in de grote voorsteden en gaf aan in te zetten op communicatie 
met jongeren. Daarnaast dient vrijwilligerswerk, mobiliteit en scholing te worden bevorderd o.a. om 
sociale cohesie uit te breiden.  
 
Agendapunt 13  
Diversen 
 
Duitsland blikte terug op de conferentie 'European youth in action for diversity and tolerance’. Deze 
conferentie had plaatsgevonden in Berlijn op 6-9 november 2005. Naar voren kwam het belang van 
integratie. De Commissie vulde aan met een verwijzing naar de mededeling over naburige landen 
waarbij de dialoog met kandidaat-landen van groot belang is. 
 
Oostenrijk bedankte het Britse voorzitterschap en gaf een overzicht van activiteiten als inkomend 
voorzitterschap.  
 
 
 


