
Poziv na djelovanje
Da smo na vašem mjestu...





Mladi su nedovoljno zastupljeni u političkim procesima iako 
su nerazmjerno pogođeni društvenim problemima kao što su 
klimatske promjene, nedostatan pristup kvalitetnom obrazovanju 
i zdravstvenoj skrbi ili sustavi obrazovanja koji ne odgovaraju 
potrebama današnjice.

Europski parlament mišljenja mladih shvaća ozbiljno i cijeni njihov 
doprinos kao angažiranih građana. Stoga je uspostavio najveću 
paneuropsku platformu za raspravu i razmjenu među mladima i 
europskim čelnicima. U lipnju 2018. Europski skup mladih (EYE) u 
Europskom parlamentu u Strasbourgu okupio je više od 8 500 mladih 
Europljana koji su raspravljali o svojim viđenjima budućnosti Europe. Od 
svih predloženih ideja, njih 100 sakupljeno je u izvješću EYE-a i uručeno 
zastupnicima u Europskom parlamentu. Od listopada se održavaju 
saslušanja između začetnika ideja i zastupnika iz relevantnih odbora u 
EP-u kako bi se dodatno raspravilo o najistakutijim idejama.

Po uzoru na postojeće savjetovanje s građanima, Parlament je tijekom 
mjesec dana održao i internetsko i lokalno savjetovanje s 800 mladih 
koji će kasnije sudjelovati u Parlamentu mladih. Od mladih u dobi 
između 16 i 30 godina tražilo se da internetskim putem glasaju za deset 
ideja iz izvješća EYE-a koje smatraju najvažnijima i da na lokalnoj razini 
pokušaju naći rješenja na probleme koji pogađaju mlade Europljane. Te 
su ideje detaljno razrađene 19. studenog kada su se ti isti mladi okupili u 
vijećnici Europskog parlamenta u Bruxellesu. 

Europski parlament uistinu mladima daje prostor za raspravu 
o pitanjima za koja smatraju da se moraju riješiti na europskoj 
razini. Međutim, mladi ne određuju dnevni red. Zato pozivamo 
europske čelnike u državama članicama i europskim institucijama 
na djelovanje! 

Sljedeće tri ideje dobile su najviše glasova u Parlamentu mladih. 
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Da smo na 
vašem mjestu...
zalagali bismo se za 
okoliš bez plastike 
i za borbu protiv 
klimatskih promjena



Direktiva EU-a o plastici za jednokratnu uporabu samo je početak; 
učinimo više!

   Financirajmo istraživanje kako bismo došli do rješenja, istražujmo 
metode bez plastike, tehnologije recikliranja, zelenu energiju, 
biogoriva i održivost. Ta bi se istraživanja mogla financirati 
uvođenjem novčanih kazni za onečišćivače okoliša.

   Uvedimo i norme za označivanje proizvoda kako bismo potrošačima 
omogućili da bolje razumiju učinak svog odabira na okoliš, kao i svoj 
ugljični otisak. 

   Razvijmo sveobuhvatno obrazovanje o utjecaju odluka koje 
donosimo na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini na okoliš, 
počevši od najranije dobi.

   Uvedimo poticaje u obliku bespovratnih sredstava za zelena 
poduzeća i novčane kazne kao mjeru protiv štetnih praksi. Time bi 
ekološka osviještenost postala i ekonomski i etički čimbenik.

Moramo promijeniti pristup ili će naš učinak na okoliš postati 
nepopravljiv. Stalo nam je do našeg planeta i do naše budućnosti 
i zato želimo da EU dobrim primjerom predvodi svijet na putu 
prema budućnosti bez plastike.



Da smo na 
vašem mjestu...
svima bismo osigurali 
pristup kvalitetnoj 
zdravstvenoj skrbi i 
obrazovanju



Pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju pravo je 
svakog djeteta. EU mora imati aktivnu ulogu, ne samo u osiguravanju 
poštovanja temeljnih standarda u svim državama članicama, nego i 
u smanjenju nejednakosti među različitim društvenim skupinama i 
zemljama, uvođenjem obveznih minimalnih rashoda u odnosu na BDP u 
tim područjima.

   Na razini Unije uvedimo niz pravila i osnovnih standarda za 
bolničke operacije i pružanje njege, za pristup lokalnim doktorima 
opće prakse i osnovnoj njezi, za kvalitetno osposobljavanje i 
obrazovanje, pravedne plaće i kvalitetne uvjete rada stručnjaka u 
zdravstvu. 

   Uvedimo obaveznih prvih deset godina školovanja u cijeloj 
Europskoj uniji, uz novčano kažnjavanje izostajanja.

   Pozabavimo se pitanjem nedovoljnog pristupa obrazovanju i 
zdravstvenoj njezi za migrante i manjine te potražimo rješenje na 
razini Unije. Nečije porijeklo, državljanstvo ili boravište ne bi trebali 
utjecati na pristup tim osnovnim uslugama u EU-u.

   Svoj djeci osigurajmo besplatan prijevoz do škole i besplatan 
pristup zdravstvenoj skrbi. To se može financirati dodatnim 
porezima na proizvode štetne za zdravlje, kao što su cigarete. 

Dijalog između organizacija civilnog društva i tvoraca politika na 
svim razinama može nam pomoći da razumijemo što se događa 
u zajednicama diljem Europe i da reagiramo na odgovarajući 
način. EU ima obvezu osigurati pristup kvalitetnom formalnom i 
neformalnom obrazovanju i osposobljavanju kojima se uzimaju 
u obzir individualne sposobnosti, porijeklo i potrebe te uklanjaju 
kulturne i financijske prepreke.



Da smo na 
vašem mjestu...
mladima bismo 
omogućili da razviju 
nove životne vještine 
kako bi mogli biti 
uspješni u društvu



Svijet se mijenja. Učenje napamet i tradicionalni obrazovni pristupi kod 
mladih ne razvijaju vještine potrebne za svakodnevni život.

   Pomozimo mladima da razviju vještine koje će ih pripremiti za 
samostalan život i uvedimo stjecanje životnih vještina u obrazovne 
sustave diljem EU-a. To bismo trebali učiniti u skladu s pristupom 
učenja kroz praksu.

   Unaprijedimo vještine u praktičnim područjima, od kućanskih 
i ekonomskih vještina do razvoja kritičkog mišljenja, vještina 
raspravljanja i pregovaranja, kao i sposobnosti rješavanja problema 
i donošenja odluka. Razvoj tih vještina može se rasporediti prema 
stupnju obrazovanja, ovisno o dobnim zahtjevima i prioritetima: 
kućanstvo i upravljanje novcem za najmlađe učenike, građansko 
obrazovanje za srednjoškolce, a meke vještine tijekom cijelog 
školovanja.

   Uspostavimo okvir za životne vještine koji se može prilagoditi 
različitim školskim sustavima, a istovremeno uskladiti obrazovne 
standarde diljem EU-a.

EU bi trebao obvezati države članice da te vještine uključe u 
svoje postojeće obrazovne kurikulume, kao i uvidjeti potencijal 
organizacija mladih i neformalnog obrazovanja koji mladima 
pomažu da se razviju kao pojedinci, stručnjaci i građani.





Budućnost je najveći izazov baš za mlade koji moraju nastaviti 
sudjelovati u njezinom oblikovanju. 

Mladi klimatske promjene doživljavaju kao generacijsku nepravdu, a 
pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i reformiranom obrazovanju su 
ljudska prava koja se moraju ostvariti.

Napredak će se postići kroz partnerstvo, a u tome države članice i 
europske institucije imaju ključnu ulogu. Više ne možemo čekati. 
Moramo nastaviti s pronalaženjem rješenja i stvaranjem pravednijeg 
društva, od kulturnih pokreta na lokalnoj razini do reforme europskih 
politika.

Mladi ovime pozivaju države članice i europske institucije da 
promijene perspektivu i preuzmu odgovornost za naš okoliš, naše 
zdravlje i naše obrazovanje. 

Poziv na djelovanje



Iako u vrlom tijesnom glasovanju 
na završnoj sjednici Parlamenta 
nisu osvojile najviše glasova, 
sljedeće ideje svejedno su 
vrlo važne. Na kraju krajeva, 
mladi su od 100 prijedloga iz 
službenog izvješća EYE-a upravo 
te ideje proglasili prioritetnima. 
S ponosom predstavljamo 
sedam dodatnih ideja o kojima 
je Parlament mladih raspravljao 
i razradio ih kako bi ih iznio 
političkim čelnicima država članica 
i europskih institucija.

S ovim dodatnim prijedlozima, 
nastojali smo naše prioritete i 
razloge za zabrinutost približiti 
čelnicima i institucijama EU-a kako 
bi ih i oni sami mogli usvojiti.

Osnažimo mlade i dajmo im 
aktivnu ulogu u oblikovanju 
Europe!

Ali to nije sve! 
Ideje Parlamenta 
mladih za bolju 
Europu

Da smo na vašem mjestu...
više bismo se oslanjali na 
modernu tehnologiju u 
području kulture i baštine

Upotreba novih tehnologija može biti 
učinkovita strategija povećanja interesa 
mladih za sva kulturna zbivanja diljem 
Unije.

   Nadogradimo tehnološke sustave u 
muzejima i učinimo ih interaktivnijima i 
zabavnijima. To podrazumijeva i posjete 
muzeju koji aktiviraju i druga osjetila osim 
vida i uključuju umjetnike, psihologe, 
edukatore i blogere.

   Utvrdimo minimalne zahtjeve u pogledu 
tehnoloških standarda za gradove koji se 
natječu za titulu Europske prijestolnice 
kulture!

To bi također pomoglo uspostavi duhovnog 
jedinstva Europske unije, prijeko potrebnog 
s obzirom na Brexit i uzlet nacionalizma.



Da smo na vašem mjestu...
uveli bismo godišnji susret 
s čelnicima EU-a namijenjen 
pitanjima i odgovorima

Da smo na vašem mjestu...
koristili bismo se društvenim 
mrežama za promoviranje 
europskih izbora

EU bi trebao uspostaviti bolju komunikaciju 
s mladima o političkim pitanjima. Mi bismo 
promicali bolje poznavanje EU-a među 
mladima i povećali njihovo sudjelovanje u 
političkim procesima.

   Uspostavimo digitalni kanal ili platformu 
koja mladima može omogućiti da se 
povežu i razmjenjuju ideje s europskim 
političarima. Prijenosi i razgovor uživo 
na društvenim mrežama imali bi golem 
učinak.

   Prebacimo to na lokalnu razinu i 
uključimo škole, u kojima bi gostujući 
zastupnici i drugi političari sudjelovali 
u razgovorima i raspravama. Odabir 
tema o kojima bi se tijekom tih susreta 
raspravljalo može biti prepušten 
mladima.

   Zašto ne bismo promicali opće znanje o 
Uniji uključivanjem utjecajnih i slavnih 
osoba?

Provedbom i moderiranjem tih aktivnosti 
mogle bi upravljati organizacije mladih i 
nevladine organizacije.

U pridobivanju interesa mladih i u poticanju 
njihova izlaska na izbore, trebalo bi se 
posebno okrenuti internetu i društvenim 
mrežama.

   Pokažimo mladima zašto bi trebali 
glasati! Bliska suradnja s partnerskim 
organizacijama radi stvaranja zanimljivog 
sadržaja i spontanog dijeljenja, kao što 
je inicijativa #ovajputglasam, mogu 
promijeniti trend.

   Glasovanje može biti cool i digitalno: 
utjecajne i slavne osobe interaktivnim 
korištenjem društvenih mreža mogu 
poslati neutralnu poruku kako bi 
mladima objasnili zašto je važno glasati 
i odgovorili na njihova pitanja što, kada, 
gdje, kako i zašto.

Povezivanje i interakcija s mladima na 
kanalima koje koriste vjerojatno je najbolji 
način da ih se informira i uključi u glasanje.



Da smo na vašem mjestu...
svima bismo osigurali 
besplatni antivirusni 
program i poboljšali 
digitalnu pismenost

Da smo na vašem mjestu...
razvili bismo pametne 
gradove i učinili javni 
prijevoz pristupačnijim

Došlo je vrijeme kad bi internetska zaštita 
trebala postati ljudsko pravo.

   Antivirusni program svima bi bio 
dostupniji kada bi bio cjenovno 
pristupačniji. Iako europske institucije 
same ne mogu razviti takav program, 
trebale bi poboljšati pristup besplatnim 
rješenjima koja već postoje na tržištu. 
U tu svrhu bi trebale ažurirati pravnu 
definiciju osnovne sigurnosti na internetu 
i odrediti standardne razine sigurnosti 
upotrebe svih hardvera i softvera koji su 
na europskom tržištu.

   Tehnološki bismo opismenili školarce 
od rane dobi i uveli besplatne radionice 
tehnološkog opismenjavanja za sve 
generacije jer bi se time ojačala osobna, 
regionalna, nacionalna i europska 
internetska sigurnost.

Osnovna razina sigurnosti započinje s 
korisnikom, zbog čega nam je računalna 
pismenost prijeko potrebna. Ljudi 
moraju biti sigurni na internetu kao i u 
svakodnevnom životu.

Danas 70 % europskih građana živi u 
velikim gradovima: to podrazumijeva sve 
veću razinu onečišćenja i nejednakosti.

   Uspostavimo regulatorni okvir s 
ekološkim standardima obveznim u svim 
gradskim područjima diljem Europe, 
a posebno usmjerenim na smanjenje 
emisija i poticanje na što manju upotrebu 
automobila. 

   Učinimo javni prijevoz dostupniji svima i 
besplatnim za osobe s malim primanjima. 

   Povisimo ulaganja u istraživanja o 
ekološki prihvatljivim rješenjima javnog 
prijevoza, kao i u tehnologije kojima 
se mogu modernizirati sustavi javnog 
prijevoza i međusobne povezanosti. 

Svi smo za to odgovorni, od vlada preko 
gradskih uprava do pojedinih građana. 
Svatko može doprinijeti na svoj način.



Da smo na vašem mjestu...
osigurali bismo bolje 
obrazovanje o građanskoj 
odgovornosti i većem broju 
mladih omogućili da se 
kandidiraju na izborima

Da smo na vašem mjestu...
ruralna područja bismo 
približili mladima

Među mladima je potrebno izgraditi 
povjerenje u europske politike i potaknuti 
ih na sudjelovanje.

   Uvedimo u europske škole političko 
obrazovanje o funkcioniranju 
demokracije i o različitim političkim 
modelima. Sve bi škole tom predmetu 
trebale posvetiti najmanje jedan sat 
tjedno. 

   Naučimo mlade od rane dobi kako glasati 
na državnim i europskim izborima te o 
koristima koje nam nudi višestranački 
politički sustav.

   Upoznajmo mlade s njihovom glasačkom 
dužnosti i pravima. Obrazovanje je 
preduvjet za buduće mlade kandidate 
koje uvijek treba poticati na aktivni 
angažman, čak i neovisno o izborima, te 
na aktivno sudjelovanje u zajednici.

U tome mogu pomoći mladi političari koji 
su se već kandidirali na izborima. Oni bi 
trebali podijeliti svoje iskustvo i inspirirati 
druge da se uključe.

Život se odvija i izvan gradova! Želimo se 
pobrinuti za to da ruralna područja također 
budu izvor gospodarskog i financijskog 
rasta. Kako bismo to postigli, moramo 
ih učiniti privlačnima za mlade i poticati 
generacijsku obnovu.

   Uložimo u ruralna područja, poboljšajmo 
veze između gradova i sela i izgradimo 
dinamične obrazovne ustanove, tako da 
manje urbanizirane regije postanu mjesta 
u kojima ljudi žele živjeti i raditi.

   Dajmo financijske poticaje poduzećima 
koja su osnovali mladi i koja posluju 
u ruralnim područjima jer ćemo time 
stvoriti stabilna radna mjesta i zdravo 
okruženje za održivo poslovanje.

   Poboljšajmo digitalnu infrastrukturu 
u tim regijama i osigurajmo da svi, 
neovisno o tome gdje žive, imaju pristup 
brzom internetu.

Na taj bismo način riješili problem rastućih 
životnih troškova s kojim su suočeni mladi u 
gradovima i problem starenja stanovništva 
i nejednake generacijske zastupljenosti u 
ruralnim područjima.



ovajputglasam.eu


