
Gazteak

Bere gazte-programa eta-politiken bidez, Europar Batasunak bermatu nahi die gazteei 
gizartearen esparru guztietan parte hartuko dutela, eta, aldi berean, aukera gehiago 
eskaini nahi dizkie hezkuntzan eta lan-merkatuan.

Gazteek gizartean parte hartzea ezinbestekoa da Europako gizartearentzat eta bizitza demokratikoarentzat. Europar Batasunaren gaz-
teentzako estrategiak hau guztia sustatzen du: gazteak heldutasunera igarotzea, haien osasuna eta ongizatea, gizartean parte hartzea, 
boluntariotza- eta elkartasun-jardueretan parte hartzea, enplegua eta ekintzailetza. Europar Batasunaren gazteria-arloko politikek, gai-
nera, beren hezkuntzan eta gaitasunetan dauden hutsuneak murrizteko aukera ematen diete gazteei, erronketara hobeto egokitzeko eta 
gizartean aldaketa positiboa izaten laguntzeko. Horrek garrantzi berezia du, gazteen langabezia-tasak oso handia izaten jarraitzen baitu.

Zer egiten du Europar Batasunak?
Europar Batasunak zenbait programa eta 
ekimen ditu Europako gazteei gizartean 
paper aktiboagoa izaten eta beste herrialde 
batzuetako esperientziez baliatzen lagun- 
tzeko. Honako hauek sartzen dira, bereziki: 

 • Erasmus+: Europar Batasunaren pro-
grama hori Europako hezkuntzari, 
prestakuntzari, gazteriari eta kirolari 
laguntzeko da. 14 700 milioi euroko 
aurrekontua dauka, lau milioi europa-
rri baino gehiagori aukera ematen die 
ezagutzak eta gaitasunak eskuratzeko  
atzerrian gauzatzen dituzten es-
perientzien bitartez (ikasketak, 
pratika-kontratuak, ikaskun- 
tza kontratuak, gazte-trukeak, 
irakaskuntza, prestakuntza, 
gazte-lana eta kirola). 

 • Batzordeak azpimarratu du 
elkarrizketa egituratua behar 
dela, gazteen eta arduradun 
politikoen arteko komunika-
zio-bide gisa, gazteei eragiten 
dieten politikei buruzko lehen 

eskuko iritziak lortzeko. 18 hilabeteko 
zikloetan antolatuta, elkarrizketa egi-
turatuko ziklo bakoitza gai espezifiko 
batean jartzen du arreta, eta gai horri 
buruz duten iritzia entzuteko aukera 
ematen die gazteei. 

 • Gazte ekintzaileentzako Erasmus 
programak enpresa txiki bat sortzeko 
eta eramateko beharrezko gaitasunak 
ematen dizkie Europako ekintzaile be-
rriei edo gazteei. 

 • Europako Elkartasun Taldea Europar 
Batasunaren ekimen bat da, eta gaz-

teei elkartasuna adierazteko aukera 
ematea du helburu, beren herrialdean 
bertan edo atzerrian Europako bizta-
neleei eta komunitateei mesede egiten 
dieten jardueretan parte hartzearen 
bitartez.

 • Gazteen bermeak, 8.800 milioi eu-
roko aurrekontua daukana, gazteen 
enplegua babesten du, eta hogeita 
bost urtetik beherako gazte guztiek 
prestakuntza arautua amaitu edo lan-
gabezia-aldia hasi eta lau hilabeteko 
epean eskaintza zehatza eta kalita-

tezkoa jasoko dutela bermatzen du.

Gazteen Europako Atariak Europar 
Batasunaren ekimen horiei eta bes-
te batzuei buruzko informazioa es-
kaintzen du Europa osoko gazteen- 
tzat; EURESek, berriz, (mugikorta-
sun profesionalaren Europako ata-
ria) enplegu-eskatzaileak eta lana 
eskaintzen duten enpresak konek-
tatzen ere laguntzen du.

Informazio gehiago: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_es 
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ON LINE 
Europar Batasunari buruzko informazioa aurki dezakezu, Batasunaren hizkuntza 
ofizial guztietan, Europa webgunean: https://europa.eu/european union/index_es

ZUZENEAN 
Europe Direct izeneko ehunka informazio-zentro daude Europar Batasunean.

Hona gertuen duzun zentroaren helbidea:  
https://europa.eu/european-union/contact_es

TELEFONOZ EDO POSTA ELEKTRONIKOZ 
Europe Direct zerbitzuak Europar Batasunari buruzko galderei erantzuten die. 
Zerbitzu horretan hoenla sar zaitezke:

 • Doako telefono-zenbakia markatuz: 00 800 6 7 8 9 10 11 (operadore  
batzuek deiengatik kobra dezakete); 

 • telefono-zenbaki hau markatuz: 00 32 2 299 9696; 
 • posta elektronikoz: https://europa.eu/european-union/contact_es

IRAKURRI EUROPARI BURUZ  
Europar Batasunari buruzko argitalpenak eskura dituzu webgune honetan,  
klik bat eginez: https://op.europa.eu/es/publications

EUROPAR BATZORDEAREN ORDEZKARITZAK 
 Gainera, Europako Batzordeak bulegoak (ordezkaritzak) ditu Europar Batasuneko 
estatu kide guztietan: https://ec.europa.eu/info/ about-european commission/con-
tact/local-offices-eu-member-countries_es

EUROPAKO PARLAMENTUAREN LOTURA-BULEGOAK 
Europako Parlamentuak lotura-bulego bat du Europar Batasuneko estatu kide 
bakoitzean: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/ 
liaison offices-in-your-country

EUROPAR BATASUNAREN ORDEZKARITZAK 
Europar Batasunak ere baditu ordezkaritzak munduko beste leku batzuetan: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_es

«Zer egiten du Europar Ba-
tasunak?» serieko beste 
 informazio-fitxa batzuk
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Europar Batasunari buruzko galderak? 
Europe Direct lagungarria izan daiteke 
zuretzat:
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Informazio-fixa honek argitalpen ho-
nen zati bat da  
«La Unión Europea:  
¿Qué es y qué hace?». Online eduki-
rako estekak dituen bertsio interaktibo 
bat pdf eta HTML formatuan dago 
eskuragarri, hemen: https://op.europa.
eu/ webpub/com/eu-what-it-is/es/

2020ko urtarrilean amaitutako eskuizkribua

Europako Batzordea ez da argitalpen hau berrerabiltzearen ondorioen erantzule. 
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