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Martina Dlabajová 

∆ηµιουργία µιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα 

2014/2235(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος A8-0222/2015 

Πρόταση ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη δηµιουργία µιας 

ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: προώθηση των πολιτικών 

για τις δεξιότητες και δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας βασισµένων στα 

δικαιώµατα, ως τρόπος ανάκαµψης από την κρίση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το νοµοθετικό ψήφισµά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την 

πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά 

την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, όσον αφορά την αύξηση του 

ποσού της αρχικής προχρηµατοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά 

προγράµµατα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων
1
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά µε την απασχόληση των 

νέων
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά µε τον σεβασµό του 

θεµελιώδους δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη µία από τις προτεραιότητες των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της 26-27 Ιουνίου 2014 για τη συµβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην 

αξιοποίηση ταλέντων και στην παροχή ευκαιριών ζωής για όλους µέσω της προώθησης 

των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη σύγχρονη οικονοµία και τη διά βίου µάθηση, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου που υπέβαλε η Επιτροπή την 17η Ιανουαρίου 2014 για το ευρωπαϊκό 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0110. 
2 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0010. 
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δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζοµένων σε υπηρεσίες 

κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας,  

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2012 για την 

επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης (2012/C 398/01), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

18ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις βασικές ικανότητες της διά βίου µάθησης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A8-0000/2015), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη επαγγελµάτων και ο αριθµός των θέσεων εργασίας 

που δεν µπορούν να καλυφθούν λόγω έλλειψης ειδικευµένων εργαζοµένων ποικίλλουν 

σηµαντικά µεταξύ κρατών µελών· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα της µακροχρόνιας ανεργίας είναι εξαιρετικά 

ανησυχητικά, καθώς περίπου 12,4 εκατοµµύρια πολίτες παραµένουν άνεργοι για 

διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους και από αυτούς 6 εκατοµµύρια παραµένουν 

άνεργοι για περισσότερο από δύο χρόνια· λαµβάνοντας υπόψη ότι η µακροχρόνια 

ανεργία απειλεί τόσο το µέλλον των µεµονωµένων ατόµων όσο και τη βιωσιµότητα της 

κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς της Ένωσης και έχει εξελιχθεί σε διαρθρωτικό 

πρόβληµα· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα και οι µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ποιότητα των θέσεων 

εργασίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι µια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που παρέχει 

ασφάλεια σε εργαζόµενους και εργοδότες συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την απασχόληση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ένας στους τρεις Ευρωπαίους εργαζοµένους διέθετε 

είτε περισσότερα είτε λιγότερα από τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση εργασίας 

του
1
· και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόµενοι είναι πιθανότερο να διαθέτουν 

περισσότερα τυπικά προσόντα από τα ζητούµενα, ενώ οι µεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόµενοι είναι πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις που αντιστοιχούν λιγότερο στις 

δεξιότητές τους· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση και έχουν 

εξελιχθεί στην οµάδα που απειλείται περισσότερο από τη φτώχεια· 

Η οικονοµική κρίση και ο απόηχός της 

1. εκφράζει αποδοκιµασία για το γεγονός ότι ως επακόλουθο της ευρωπαϊκής οικονοµικής 

κρίσης, οι πολίτες πλήττονται σοβαρά από αυξηµένα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας, 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013): Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη 
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καθώς και από αυξανόµενες ανισότητες· διαπιστώνει ότι ορισµένα κράτη µέλη 

αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας (ΕΕ-28: 9,9%)· εκφράζει επίσης ανησυχία για 

το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων (ΕΕ 28: 21,4 %) είναι σε γενικές γραµµές 

πολύ υψηλότερα από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσµού· 

2. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό αντιµετωπίζει σηµαντικές δυσκολίες 

συνεπεία της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008, των µέτρων λιτότητας και της 

οικονοµικής ύφεσης που την ακολούθησε· σηµειώνει ότι οι εν λόγω λανθασµένες 

επιλογές πολιτικής έχουν οδηγήσει σε περικοπές των δηµοσίων δαπανών για την 

εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες και ότι εφαρµόστηκαν σε ευρεία κλίµακα 

µέτρα για τη µείωση της προστασίας της απασχόλησης· 

3. τονίζει ότι τα µέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης µε στόχο τη µείωση 

των δηµόσιων δαπανών στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση είχαν ήδη άµεσο 

αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως στους νέους, λόγω των περικοπών στην εκπαίδευση, στη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στις υπηρεσίες υποστήριξης και στις υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας·  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολιτικές που 

επηρεάζουν τους νέους αναπτύχθηκαν χωρίς τη συµµετοχή των ίδιων και των 

εκπροσώπων τους· 

4. θεωρεί ότι οι φιλόδοξες οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές και οι έξυπνες και 

βιώσιµες µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας, οι ισχυρές δηµόσιες υπηρεσίες και οι 

στοχευµένες επενδύσεις καθώς και η αυξηµένη πρόσβαση σε µακροπρόθεσµη και 

βιώσιµη χρηµατοδότηση είναι παράγοντες καθοριστικής σηµασίας για τη διαµόρφωση 

πιο δίκαιης, περισσότερο διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνίας και τη 

δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας βασισµένων στα δικαιώµατα που θα παρέχουν 

στους εργαζοµένους ένα εισόδηµα διαβίωσης και θα βελτιώσουν την κοινωνική ένταξη· 

τονίζει ακόµα την ανάγκη για βιώσιµα, ανθεκτικά στη φτώχεια και ισχυρά συστήµατα 

κοινωνικής πρόνοιας· 

Κατάσταση της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

5. σηµειώνει ότι υπάρχουν, αφενός, 24 εκατοµµύρια άνεργοι στην Ευρώπη, 

συµπεριλαµβανοµένων 7,5 εκατοµµυρίων νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και, αφετέρου, περισσότερες από 2 εκατοµµύρια κενές θέσεις· 

τονίζει ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων δεν 

αρκεί για να επιλύσει το διαρθρωτικό πρόβληµα της ανεργίας µεγάλης κλίµακας στην 

Ευρώπη· 

6. εκφράζει τον προβληµατισµό του διότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ παραµένουν σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα (Μάρτιος 2015, ΕΕ-28: 9,9%), και έχουν µειωθεί σηµαντικά 

µόνο σε λίγες χώρες και εφιστά την προσοχή στις σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

κρατών µελών, µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας να παρατηρείται στη Γερµανία και 

την Αυστρία (περίπου 5%) και το υψηλότερο στην Ελλάδα και την Ισπανία (26% και 

23% αντίστοιχα
1
)· επισηµαίνει ότι οι αυξανόµενες αποκλίσεις εντός και µεταξύ των 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015): Τριµηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, 

Μάρτιος 2015. 
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αγορών εργασίας των κρατών µελών θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υπονόµευση της 

αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ένωσης· 

7. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το µέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 

στην ΕΕ είναι κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών και τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου του ποσοστού 

απασχόλησης της τάξης του 75%, όπως περιγράφεται στη στρατηγική «ΕΕ 2020», 

εξαρτάται από την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών µέσω πολιτικών 

που αποσκοπούν, ιδίως, στον επιτυχή συνδυασµό της εργασίας µε τα καθήκοντα 

κατ' οίκον· 

8. σηµειώνει ότι η ανεργία των νέων ποικίλει σηµαντικά στην ΕΕ, µε τα ποσοστά 

ανεργίας των νέων ηλικίας 16 έως 25 ετών να υπερβαίνουν το 50% σε ορισµένα κράτη 

µέλη· τονίζει ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων, όχι µόνο πλήττουν µια 

ολόκληρη γενιά, αλλά, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία µεταξύ των γενεών· 

9. τονίζει ότι οι νέοι άνθρωποι συχνά αντιµετωπίζουν αυξανόµενες δυσκολίες στη 

µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία και, συνεπώς, είναι συχνά πιο 

ευάλωτοι σε καταχρηστικές συνθήκες εργασίας και σε χαµηλής ποιότητας και 

επισφαλείς θέσεις εργασίας· τονίζει περαιτέρω ότι η τρέχουσα ρητορική σχετικά µε την 

απασχολησιµότητα φαίνεται να αναγκάζει τους νέους να δέχονται θέσεις εργασίας µε 

οποιοδήποτε κόστος ή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς να γνωρίζουν τα 

δικαιώµατά τους· 

10. υπογραµµίζει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται διαφορά της τάξης του 26 % στο 

ποσοστό απασχόλησης των ανθρώπων µε αναπηρία έναντι του µέσου ποσοστού 

απασχόλησης στην ΕΕ, µε το ποσοστό απασχόλησης των ανθρώπων µε αναπηρία να 

εµφανίζεται κατώτερο του 50%· 

11.  επισηµαίνει ότι το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, η ικανότητα καινοτοµίας και 

ενεργού συµµετοχής των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες, η αύξηση της 

αγοραστικής δύναµης και ένα σταθερό κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον 

είναι απαραίτητα για την επίτευξη καλού επενδυτικού κλίµατος· 

12. διαπιστώνει το υψηλό επίπεδο µακροχρόνιας ανεργίας, προειδοποιώντας για την 

ανάγκη άµεσης αντιµετώπισής της, δεδοµένης της ανθεκτικότητας που τη χαρακτηρίζει·  

13. διαπιστώνει ότι αρκετές σηµαντικές προκλήσεις επηρεάζουν αρνητικά την αγορά 

εργασίας της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών των προτύπων ζήτησης 

για ευρύ φάσµα εργασιακών δεξιοτήτων, της παγκοσµιοποίησης, της ταχείας 

τεχνολογικής µεταβολής και ανάπτυξης, καθώς και της γηράσκουσας κοινωνίας, 

προκλήσεις που όλες ανεξαιρέτως καθιστούν αναγκαία την προσαρµογή τόσο των 

πολιτικών για την αγορά εργασίας όσο και τα υποκείµενων συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης· καλεί τα κράτη µέλη και την ΕΕ να αντιµετωπίσουν τον αντίκτυπο που 

έχουν στο εργατικό δυναµικό τα καθήκοντα παροχής φροντίδας, όσον αφορά τόσο τις 

συνθήκες εργασίας του προσωπικού περίθαλψης και φροντίδας, την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους και τις ευκαιρίες διά βίου µάθησης, όσο και την ανάγκη προσαρµογής 

του χώρου εργασίας και των συνθηκών εργασίας υπέρ των εν λόγω εργαζοµένων· 
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14. επισηµαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ορισµένα κράτη µέλη και περιφέρειες 

έχουν ολέθριες επιπτώσεις στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή·  

15. σηµειώνει µε ανησυχία ότι εξακολουθεί να υφίσταται αναγκαστική προσωρινή εργασία 

και αναγκαστική εργασία µερικής απασχόλησης, ψευδοαυτοαπασχόληση και 

επισφαλής απασχόληση· παρατηρεί ότι το 50% των θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν το 2014 ήταν θέσεις προσωρινής απασχόλησης· σηµειώνει ότι σε 

ορισµένα κράτη µέλη, η πλειοψηφία των νέων έχουν προσωρινές θέσεις εργασίας· 

τονίζει ότι τόσο η πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσο και η πρόσβαση σε τακτική και 

ποιοτική απασχόληση έχουν καταστεί πιο δύσκολες για τους νέους, δηµιουργώντας ένα 

ακόµα µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ των νέων και των ηλικιωµένων· 

16. σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε την Επιτροπή, η φτώχεια στην εργασία συνεχίζεται και ότι 

για το 50% του συνόλου των ατόµων που αναζητούν εργασία, η απασχόληση δεν αρκεί 

για να απαλλαγούν από τη φτώχεια· καταδικάζει την ευρέως διαδεδοµένη χρήση 

ρητρών εξαίρεσης από τα κράτη µέλη όσον αφορά τον καθορισµό των µέγιστων ωρών 

εργασίας και την αυξανόµενη ένταση εργασίας που βιώνουν πολλοί εργαζόµενοι·  

17. εφιστά την προσοχή στην εργασιακή εκµετάλλευση ως έναν από τους παράγοντες που 

επιδεινώνουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη µέλη να ενισχύσουν τα δικαιώµατα στην εργασία, τον κοινωνικό διάλογο και 

τους φορείς συλλογικής διαπραγµάτευσης, και να βελτιώσουν τις ελάχιστες συνθήκες 

απασχόλησης και τα ελάχιστα µισθολογικά πρότυπα·  

Προώθηση µιας χωρίς αποκλεισµούς αγοράς εργασίας στην ΕΕ 

18. θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί µια χωρίς αποκλεισµούς αγορά εργασίας στην ΕΕ, 

απαιτούνται φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις που θα µειώσουν τους αποκλεισµούς και θα 

αυξήσουν την ασφάλεια, την εθελοντική κινητικότητα και τη συµµετοχή στην αγορά 

εργασίας σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας· ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να 

δηµιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 

εξέλιξης της τεχνολογίας στους εργαζοµένους, διασφαλίζοντας ότι θα λαµβάνουν 

κατάλληλο εισόδηµα και κατάρτιση τόσο καθ΄ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους 

βίου όσο κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων· 

19. τονίζει τη σηµασία της προσωπικής και επαγγελµατικής εξέλιξης, καθώς και των 

ευκαιριών περαιτέρω κατάρτισης και µεταπτυχιακής επαγγελµατικής εκπαίδευσης· 

υπενθυµίζει εν προκειµένω ότι απαιτούνται επενδύσεις προκειµένου να παρέχεται η 

δυνατότητα στους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να συµµετέχουν 

σε παρακινητικές µαθησιακές εµπειρίες και να ενθαρρύνεται η διά βίου µάθηση µε 

στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συµµετοχής στα κοινά και της 

αυτάρκειας· επισηµαίνει ότι αυτού του είδους τα µέτρα πρέπει να συνδυαστούν µε 

µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και των συστηµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας που θα υποστηρίζουν τους συµµετέχοντες και µη στην αγορά εργασίας και θα 

ενθαρρύνουν την περαιτέρω κατάρτιση, συνεχίζοντας να υποστηρίζουν παράλληλα 

τους ευάλωτους· 

20. υπενθυµίζει τη σηµασία της δίκαιης, βασισµένης στα δικαιώµατα και εθελοντικής 
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κινητικότητας των εργαζοµένων για την ύπαρξη µιας χωρίς αποκλεισµούς αγοράς 

εργασίας, βασισµένης στην αρχή της ίσης αµοιβής για την ίδια εργασία και υπενθυµίζει 

την ανάγκη µείωσης των διοικητικών και γλωσσικών φραγµών· ενθαρρύνει την αύξηση 

της ενηµέρωσης σχετικά µε την ευρωπαϊκή πύλη EURES για την εύρεση θέσεων 

εργασίας, και την περαιτέρω βελτίωσή της, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας 

µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης· επισηµαίνει την ανάγκη µεγαλύτερης 

αναγνώρισης µεταξύ των χωρών των τυπικών, µη τυπικών ή άτυπων επαγγελµατικών 

προσόντων που αποκτήθηκαν στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη χώρα· 

21. επαναλαµβάνει ότι πρέπει να απελευθερωθεί το µεγάλο οικονοµικό δυναµικό των 

γυναικών στην Ευρώπη και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών και την επιδίωξη υψηλότερων θέσεων σε 

εταιρείες ή τη σύσταση της δικής τους επιχείρησης· τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το 

χάσµα µεταξύ της εκπαιδευτικής πραγµάτωσης των γυναικών και της συµµετοχής και 

της θέσης τους στην αγορά εργασίας· υπενθυµίζει τη σηµασία της ισότητας των φύλων, 

συµπεριλαµβανοµένων της εξάλειψης του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο 

φύλων και της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, καθώς και της 

ενίσχυσης των πολιτικών εξισορρόπησης της επαγγελµατικής και της προσωπικής 

ζωής, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την απασχόληση, 

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό· 

22. εκφράζει ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος 

επαγγελµατικής κινητικότητας «Η πρώτη σας θέση εργασίας µέσω του EURES», που 

µπορεί πράγµατι να ωφελήσει τους νέους και να αναπτύξει προσαρµοσµένες υπηρεσίες 

τόσο για αιτούντες εργασία όσο και για εργοδότες· επισηµαίνει τις θετικές 

δευτερογενείς επιπτώσεις µεταξύ του εν λόγω προγράµµατος και του EURES· 

23. θεωρεί ότι η χάραξη µιας συνεκτικής και ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 

ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων και αµοιβαίως επωφελών µορφών οργάνωσης της 

εργασίας, µέσω της πλήρους αξιοποίησης των γνώσεων των εργαζοµένων και της 

αύξησης της ποιότητας των θέσεων εργασίας, θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της 

αγοράς εργασίας· τονίζει ότι θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερο συµµετοχικές 

και δηµιουργικές µορφές οργάνωσης της εργασίας µε σκοπό την ενίσχυση της 

συµµετοχής των εργαζοµένων στην καινοτοµία και την στήριξη της συµµετοχής των 

εργαζοµένων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση 

των επιδόσεων των επιχειρήσεων· 

Πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες 

24. υπογραµµίζει ότι, δεδοµένων των προβλεπόµενων ταχέων µεταβολών στην αγορά 

εργασίας, απαιτούνται σήµερα επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για τους 

νέους· τονίζει ότι οι πολιτικές για τις δεξιότητες δεν πρέπει να αποσκοπούν µόνο στην 

ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και στην παροχή των 

απαραίτητων εγκάρσιων ικανοτήτων προκειµένου να εξελιχθούν τα άτοµα σε ενεργούς 

και υπεύθυνους πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να σεβαστούν το 

γεγονός ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν συνιστούν απλώς µηχανισµό της αγοράς 

εργασίας ούτε αποσκοπούν στην επιµόρφωση των µελλοντικών εργαζοµένων, αλλά 

αποτελούν πρωτίστως θεµελιώδες δικαίωµα και έχουν εγγενή αξία· 
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25. θεωρεί ότι, προκειµένου να προβλεφθούν οι µελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, οι 

ενδιαφερόµενοι της αγοράς εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών εταίρων, 

µπορούν να συµµετέχουν, κατά περίπτωση, στην υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης 

επαγγελµατικών προσόντων· 

Η σηµασία της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους  

26. υπενθυµίζει ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα και 

τονίζει την ανάγκη να επιδιώκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωπικής σταδιοδροµίας 

µια ατοµική προσέγγιση όσον αφορά την επαγγελµατική εξέλιξη και τη διά βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση· πιστεύει ότι η καθοδήγηση και η παροχή συµβουλών που 

πραγµατεύονται τις προσωπικές ανάγκες και εστιάζουν στην αξιολόγηση και επέκταση 

των ατοµικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης από πρώιµο στάδιο της εκπαίδευσης για κάθε άνθρωπο·

 θεωρεί ότι τα προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης πρέπει να σχεδιάζονται και 

να εκτελούνται σε στενή συνεργασία πρωτίστως µε τους θιγόµενους, αλλά και µε τους 

κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους φοιτητές και τους 

ανέργους, µε σκοπό την καλύτερη προσαρµογή των νέων προσόντων των εργαζοµένων 

στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· 

28. υπογραµµίζει και επισηµαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση 

των εθνικών σχεδίων εφαρµογής των εγγυήσεων για τη νεολαία και την 

αποτελεσµατική υλοποίησή τους· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφείς και µη 

επιδεχόµενες παρερµηνείες ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη µέλη σχετικά µε 

την υλοποίηση του προγράµµατος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και την ποιότητα της 

απασχόλησης· 

29. επισηµαίνει και συµµερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

όπως εκφράστηκαν στην έκθεσή του µε τίτλο «Νέοι και άνεργοι στην Ευρώπη: εµπόδια 

στον ορίζοντα για την πρωτοβουλία της ΕΕ "Εγγυήσεις για τη νεολαία"», όσον αφορά 

συγκεκριµένα την επάρκεια της συνολικής χρηµατοδότησης για το πρόγραµµα, τον 

ορισµό της «προσφοράς καλής ποιότητας» και τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή 

παρακολουθεί και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα· 

30. υπενθυµίζει ότι έχει τεράστια σηµασία να παρασχεθούν εξατοµικευµένη και 

προσαρµοσµένη καθοδήγηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αιτούντες 

εργασία, τους σπουδαστές και τους εργαζόµενους σχετικά µε τρόπους αναζήτησης 

εργασίας και την  περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση και να διασφαλιστεί ότι τα 

προσόντα και οι ικανότητές τους θα αναγνωρίζονται και θα επικυρώνονται µέσω 

«διαβατηρίων δεξιοτήτων» που θα αντικατοπτρίζουν τα προσόντα και τις ικανότητες 

που έχουν αποκτηθεί µέσω τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης· 

31. τονίζει ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

για τους µακροχρόνια άνεργους· τονίζει ότι οι µακροχρόνια άνεργοι επωφελούνται 

περισσότερο από µια προσέγγιση βασισµένη στα δικαιώµατα που στοχεύει στις 

συγκεκριµένες ανάγκες τους, και όχι από τυπικά µέτρα· επισηµαίνει ότι οι µακροχρόνια 

άνεργοι πρέπει να ενηµερώνονται για το δικαίωµά τους στην κατάρτιση, ότι τα µέτρα 

που τους αφορούν πρέπει να σέβονται τις ατοµικές επιλογές και ανάγκες τους καθώς 
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και τις επιλογές αφοµοίωσης και ότι η κατάρτιση πρέπει να είναι οικονοµικά προσιτή 

και αξιοπρεπής και να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές τους ανάγκες· υπενθυµίζει ότι 

αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, οι µακροχρόνια άνεργοι θα είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν την αναβάθµιση των δεξιοτήτων ως ευκαιρία βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης και εργασίας τους· 

32. τονίζει τη σηµασία του προγράµµατος «Εγγύηση για τη Νεολαία» ως εργαλείου µε το 

οποίο εξοµαλύνεται η µετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία και το οποίο 

χρησιµεύει στην εύρεση ποιοτικής εργασίας µέσω µαθητείας, πρακτικής άσκησης ή 

συνεχούς εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα παρακολούθησης για την εφαρµογή των Εγγυήσεων για τη νεολαία, µε 

έµφαση στην ποιότητα των προσφορών που υπάρχουν· 

33. υπογραµµίζει τη σηµασία της διασφάλισης ίσων ευκαιριών και πρόσβασης σε 

εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως για µειονεκτούσες οµάδες, και της παροχής 

ουσιαστικής στήριξης για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία· 

Υποστήριξη της µετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση 

34. θεωρεί ότι η διττή επαγγελµατική κατάρτιση και τα παρεµφερή συστήµατα µάθησης µε 

βάση την εργασία έχουν αποδειχθεί καλά µέσα παροχής κατάρτισης που σχετίζεται µε 

την απασχόληση σε συνδυασµό µε τη µετάβαση στην αγορά εργασίας· υπογραµµίζει 

την ανάγκη προώθησης των συστηµάτων αυτών στους εργοδότες ως επένδυσης σε 

ειδικευµένους µελλοντικούς εργαζοµένους· τονίζει επιπλέον ότι η µάθηση µε βάση την 

εργασία πρέπει να έχει µια εκπαιδευτική προσέγγιση και δεν πρέπει σε καµία 

περίπτωση να θεωρηθεί ως υποκατάστατο φθηνού εργατικού δυναµικού·  

35. παρατηρεί ότι τα συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που υπάρχουν σήµερα είναι 

το αποτέλεσµα ορισµένων ιστορικών και πολιτιστικών δυνάµεων και έχουν 

διαµορφωθεί βάσει των κυρίαρχων νοµικών προτύπων, παραδόσεων, παιδαγωγικών 

αρχών και  θεσµικών δοµών·  

36. υπογραµµίζει ότι κάθε εθνικό σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης αποτελεί εργαλείο 

για την επίτευξη ορισµένων στόχων οι οποίοι µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

και ότι κάθε σύστηµα µπορεί, συνεπώς, να κρίνεται µόνο από την επιτυχία του όσον 

αφορά την επίτευξη των εν λόγω στόχων· τονίζει ότι η εξαγωγή ενός συστήµατος 

επαγγελµατικής κατάρτισης από µια χώρα σε άλλη χώρα είναι δυνατή µόνον εφόσον 

επικρατούν συγκρίσιµες συνθήκες στις αντίστοιχες χώρες ή υπάρχει περιθώριο 

προσαρµογής των συνθηκών αυτών· 

37. επισηµαίνει τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό των νέων εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), που στα περισσότερα κράτη µέλη 

υπερβαίνει το 10 %· υπογραµµίζει την άµεση σχέση µεταξύ των υψηλών επιπέδων 

ανεργίας των νέων και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· τονίζει ότι, αν δεν 

ληφθεί επείγουσα και καθοριστική δράση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, µια ολόκληρη γενιά νέων Ευρωπαίων κινδυνεύει να στερηθεί επαρκή επίπεδα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ως εκ τούτου, να αποκλειστεί από την αγορά 

εργασίας, µε δραµατικές επιπτώσεις για τον κοινωνικό ιστό, την κοινωνική και εδαφική 
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συνοχή και τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού οικονοµικού µοντέλου συνολικά· 

38. τονίζει τη σηµασία του εξατοµικευµένου επαγγελµατικού προσανατολισµού µέσω 

αξιολόγησης και παροχής συµβουλών σταδιοδροµίας, που να εστιάζει στις ατοµικές 

δεξιότητες και ανάγκες και να παρέχεται από συµβούλους επαγγελµατικού 

προσανατολισµού υψηλής ειδίκευσης και οµότιµους συµβούλους· 

39. επισηµαίνει ότι για την επιτυχηµένη µετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, 

έχει µεγάλη σηµασία να εξοπλίζονται οι νέοι µε βασικές εγκάρσιες ικανότητες που θα 

τους επιτρέπουν να λαµβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενηµέρωσης και να αναπτύσσουν 

αίσθηση πρωτοβουλίας και αυτογνωσίας· τονίζει τη σηµασία των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης που καθιστούν δυνατή την ποιοτική µετάβαση, 

συµπεριλαµβανοµένης της µετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, µεταξύ 

θέσεων εργασίας, καθώς και µεταξύ απασχόλησης και διακοπών της σταδιοδροµίας· 

40. τονίζει τον ρόλο της διττής εκπαίδευσης και των προγραµµάτων κατάρτισης, που 

συνδυάζουν τη θεωρία µε την πρακτική εξάσκηση·  επαναλαµβάνει, εν προκειµένω, τη 

σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη συνεχή 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων· τονίζει ότι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες 

για σπουδαστές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ενεργά ως εργαλείο για την 

αντιµετώπιση των στερεότυπων τρόπων επιλογής της επαγγελµατικής πορείας και 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ποτέ δεν θα προσδίδεται στην ΕΕΚ η ετικέτα της 

εκπαίδευσης στην οποία εξαναγκάζονται οι σπουδαστές· τονίζει ότι ένα πτυχίο ΕΕΚ θα 

πρέπει να δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να αξιολογεί τόσο την πανεπιστηµιακή 

όσο και την επαγγελµατική τριτοβάθµια εκπαίδευση και δεν πρέπει να θεωρείται ότι 

έχει υποδεέστερη αξία από ένα πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης· υπογραµµίζει τη 

σηµασία της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας, της παροχής 

επαγγελµατικών συµβουλών και της ένταξης πρακτικών δεξιοτήτων στα προγράµµατα 

σπουδών· 

41. τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηµατοδότηση και αξιοποίηση, από τα κράτη µέλη και 

τους επιµέρους εργοδότες, των προγραµµάτων άσκησης και µαθητείας υψηλής 

ποιότητας, καθώς και της µάθησης στο σχολικό περιβάλλον και της πρακτικής 

µάθησης· υπενθυµίζει ότι τα εν λόγω προγράµµατα πρέπει να πληρούν ορισµένα 

ελάχιστα πρότυπα ως προς την ποιότητα, την κοινωνική προστασία και τις αµοιβές και 

ότι θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται και να επιτηρούνται επαρκώς από τις δηµόσιες 

αρχές· καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν µέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτες 

οµάδες θα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις και θα εκπροσωπούνται επαρκώς 

στα προγράµµατα αυτά· 

42. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος σχετικά µε τις ανάγκες σε 

δεξιότητες και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των οργανώσεων νεολαίας 

προκειµένου να εντοπιστεί ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος της 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και αναγκών στις πλήρεις διαστάσεις του·  

43. θεωρεί ότι το πρόγραµµα «Εγγύηση για τη Νεολαία» θα µπορούσε να αποτελέσει ένα 

πρώτο βήµα προς µια προσέγγιση βασισµένη στα δικαιώµατα για τις ανάγκες των νέων 

όσον αφορά την απασχόληση· υπενθυµίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να 

συµµετέχουν στη διαδικασία παροχής προσιτών προγραµµάτων επαγγελµατικής 
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κατάρτισης και πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας στους νέους· επισηµαίνει ότι η 

πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να 

διακυβευθεί και ότι τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που συνδέονται µε 

την ποιότητα της εργασίας, όπως τα ωράρια, ο ελάχιστος µισθός, η κοινωνική 

ασφάλιση, και η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πρέπει να διαδραµατίσουν 

κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες που θα καταβληθούν· 

Μετανάστευση του εργατικού δυναµικού και δίκαιη κινητικότητα 

44. εφιστά την προσοχή στους 7 εκατοµµύρια πολίτες της ΕΕ που ζουν και εργάζονται σε 

χώρες µέλη εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους, στους 1,1 διασυνοριακούς 

εργαζοµένους και στους 1,2 αποσπασµένους εργαζοµένους στην ΕΕ· τονίζει ότι η 

εθελοντική κινητικότητα του εργατικού δυναµικού πρέπει να συνοδεύεται από το 

δικαίωµα σε πλήρη δυνατότητα µεταβίβασης κοινωνικών δικαιωµάτων στην Ένωση  

και επαναλαµβάνει τη σηµασία των ERASMUS+, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

και EURES εν προκειµένω·  

45. τονίζει την ανάγκη µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης σχετικά µε την µετανάστευση 

του εργατικού δυναµικού και τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζοµένων, βασισµένης 

στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζοµένων και στην αρχή της ίσης 

αµοιβής για εργασία ίσης αξίας· επισηµαίνει εν προκειµένω την ανάγκη επαρκούς 

εφαρµογής και επιβολής από τα κράτη µέλη της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, προκειµένου να 

εξαλειφθούν τα υφιστάµενα κενά της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά µε την απόσπαση 

εργαζοµένων, και να ληφθούν µέτρα για την πρόληψη της σχετικής απάτης· εκφράζει 

την ανησυχία του σχετικά µε τους πιθανούς κινδύνους «διαρροής εγκεφάλων» που 

αντιµετωπίζουν ορισµένα κράτη µέλη και περιφέρειες· 

46. υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να διευκολυνθεί η κινητικότητα των µεθοριακών 

εργαζοµένων µέσω της περαιτέρω ενηµέρωσης για την ύπαρξη διασυνοριακών 

συµπράξεων EURES, των οποίων η αποστολή είναι η ενθάρρυνση και η άρση των 

εµποδίων που παρακωλύουν την κινητικότητα των µεθοριακών εργαζοµένων, 

προσφέροντάς τους πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε τις ευκαιρίες εργασίας και 

τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και στις δύο πλευρές των συνόρων· σηµειώνει, εν 

προκειµένω, ότι το EURES-T αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον καλύτερο έλεγχο 

των πηγών νέων θέσεων εργασίας και την επίτευξη µιας περισσότερο ολοκληρωµένης 

αγοράς για την ευρωπαϊκή απασχόληση·  

47. υπενθυµίζει ότι η µετανάστευση των εργαζοµένων από τρίτες χώρες πρέπει να σέβεται 

τα δικαιώµατα διαµονής και εργασίας τους, και τονίζει την ανάγκη εξάλειψης των 

περιττών διοικητικών εµποδίων που σχετίζονται µε την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση· εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών 

µεταναστευτικών πολιτικών σε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων της κοινωνικής 

συνοχής και της διαρροής εγκεφάλων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 

αντιµετωπίσουν τον αντίκτυπο της διαρροής εγκεφάλων στις τρίτες χώρες σε πρώιµο 

στάδιο· 

48. υπενθυµίζει την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους φορητότητας των δικαιωµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ, καθώς και αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά µε 
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τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των εν λόγω εργαζοµένων, προκειµένου να 

ενθαρρυνθεί και να καταστεί δυνατή η κινητικότητα των εργαζοµένων στο εσωτερικό 

της ΕΕ· 

49. υπενθυµίζει ότι, λόγω της κρίσης και των διαφορών στην οικονοµική κατάσταση των 

κρατών µελών, η αναγκαστική κινητικότητα των νέων καθίσταται ολοένα και 

περισσότερο διαδεδοµένη· παροτρύνει τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι το 

θεµελιώδες δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα αποβεί επιζήµιο· καλεί, 

συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα περιορίζεται ούτε θα 

απαγορεύεται η πρόσβαση σε ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες, εργασιακά δικαιώµατα και 

κοινωνική ασφάλιση για τους νέους µετακινούµενους φοιτητές και εργαζοµένους· 

Ανταλλαγή και επικύρωση βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ 

50. τονίζει την ανάγκη ανταλλαγής και επικύρωσης βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των 

κρατών µελών, ιδίως σε σχέση µε τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και τα προγράµµατα σπουδών καθώς και µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης και τις στρατηγικές διά βίου µάθησης, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς εργασίας και κάθε 

εκπαιδευτικού συστήµατος·  

51. εξαίρει τον σηµαντικό ρόλο της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, του εθελοντισµού 

και της δια βίου µάθησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων·  καλεί τα κράτη 

µέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εκπαίδευση 

δεύτερης ευκαιρίας· ζητεί επικύρωση και αναγνώριση από εργοδότες και από παρόχους 

εκπαίδευσης της µη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης· 

ΜΜΕ και πολύ µικρές επιχειρήσεις 

52. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικά µέτρα στήριξης για τους νέους επιχειρηµατίες, 

προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους τόσο σε πληροφορίες όσο και σε 

χρηµατοδότηση και οικονοµική στήριξη, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών ενιαίας 

εξυπηρέτησης που να παρέχουν πληροφόρηση και στήριξη και να απευθύνονται στους 

νέους στο πλαίσιο των υφιστάµενων φορέων επιχειρηµατικής στήριξης· 

53. πιστεύει ότι η µη τυπική εκπαίδευση, ιδίως όπως αναπτύσσεται σε οργανώσεις 

νεολαίας, ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα, την αίσθηση πρωτοβουλίας και προσωπικής 

ευθύνης, και µπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες των νέων στην αγορά εργασίας· 

54. υπογραµµίζει τη σηµασία των µέτρων στήριξης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις 

ΜΜΕ, τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους παράγοντες της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονοµίας, µε σκοπό να διευκολυνθεί η σύσταση και η λειτουργία τους 

και να βελτιωθούν η πρόσβασή τους σε χρηµατοδότηση και η κατάρτιση των 

εργαζοµένων·  

Καινοτοµία και ψηφιοποίηση: νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας 

55. τονίζει τη σηµασία της καινοτοµίας και της ψηφιοποίησης για την εξασφάλιση µιας 
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περισσότερο βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνίας και, εν προκειµένω, της 

ανάγκης µετάδοσης γνώσεων, δηµιουργικότητας και δεξιοτήτων, µε σκοπό τη 

δηµιουργία καινοτόµων, δηµιουργικών και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών· 

τονίζει την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσµατος και της ανάπτυξης ψηφιακών 

δεξιοτήτων ως στοιχείου της διά βίου µάθησης και της ενσωµάτωσης νέων µέσων και 

νέων τεχνολογιών στα προγράµµατα σπουδών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη 

ανάπτυξης καινοτόµων τρόπων µάθησης και επέκτασης της διαθεσιµότητας της 

ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως προγραµµάτων εκπαίδευσης, µέσω ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων που διευκολύνουν την ίση πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση· 

56. επισηµαίνει το δυναµικό δηµιουργίας θέσεων εργασίας που παρέχεται µέσω 

επενδύσεων στην εκπαίδευση, την καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη και µέσω της 

µετάβασης σε µια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµία· 

Μέτρα που αφορούν µια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς 

57. σηµειώνει µε ανησυχία την αποτυχία και τις καθυστερήσεις των προγραµµάτων 

«Εγγύησης για τη Νεολαία» στα περισσότερα κράτη µέλη·  καλεί την Επιτροπή να 

παράσχει λεπτοµερή εκτίµηση επιπτώσεων για την εν λόγω πρωτοβουλία και τις 

διάφορες µορφές εφαρµογής της και να αξιολογήσει τις δυνατότητες αύξησης της 

χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του τρέχοντος Π∆Π· 

58. παροτρύνει την Επιτροπή να µην περιοριστεί στη σύσταση που εξέδωσε το Συµβούλιο 

τον Μαρτίου του 2014 σχετικά µε ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής 

άσκησης και να προτείνει νέο πλαίσιο ποιότητας µε στόχο την πρόληψη των 

διακρίσεων και της εκµετάλλευσης των νέων εργαζοµένων· 

59. τονίζει την ανάγκη για ειδικά µέτρα και στήριξη για τους εργοδότες, και συγκεκριµένα 

για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση 

των οµάδων που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να παρασχεθούν 

δυνατότητες εξέλιξης της σταδιοδροµίας· υπενθυµίζει τη σηµασία της κοινωνικής 

ευθύνης των εργοδοτών έναντι του συνόλου των εργαζοµένων και της κοινωνίας· 

θεωρεί ότι αυτού του είδους η κοινωνική ευθύνη πρέπει να ζητείται επίσης από 

ιδρύµατα υπεύθυνα για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης·  

Προτάσεις πολιτικής και συστάσεις 

60. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εξετάσουν καινοτόµους τρόπους 

ενθάρρυνσης των στοχευµένων ποιοτικών επενδύσεων στην ΕΕ µε σκοπό τη 

δηµιουργία µιας πιο δίκαιης, περισσότερο διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 

κοινωνίας και τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας βασισµένων στα δικαιώµατα· 

61. καλεί τα κράτη µέλη να µετατοπίσουν τη φορολογική επιβάρυνση από την εργασία σε 

άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήµιες για την απασχόληση και την 

παραγωγικότητα, παρέχοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας· 

62. ζητεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας 
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έχουν ως στόχο –πέραν της προώθησης της δηµιουργίας ποιοτικών θέσεων 

απασχόλησης– τη µείωση του κατακερµατισµού, την ένταξη ευάλωτων οµάδων στην 

αγορά εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη µείωση της φτώχειας στην 

εργασία και την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας σε όλους τους 

εργαζόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων· 

63. καλεί τα κράτη µέλη να επενδύσουν στην προσχολική εκπαίδευση, στη διδασκαλία 

ξένων γλωσσών σε πρώιµη παιδική ηλικία και στη διδασκαλία των τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών στα δηµοτικά σχολεία· 

64. καλεί τα κράτη µέλη να περάσουν επιτέλους από την παρατήρηση των βέλτιστων 

πρακτικών σε δράσεις πολιτικής που αυξάνουν τα ποσοστά απασχόλησης και µειώνουν 

τη φτώχεια και την ανισότητα, και να προβούν σε µεταρρυθµίσεις που θα βασίζονται σε 

αυτές τις πρακτικές· 

65. ζητεί από τις πόλεις και τις περιφέρειες να εστιάσουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

υψηλής ποιότητας και στην καταπολέµηση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο 

και της ανεργίας των νέων, δεδοµένου ότι οι νέοι χρειάζονται επειγόντως νέες 

προοπτικές και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξή 

τους· 

66. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις 

κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι λαµβάνουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό υπόψη τους την ευθύνη τους έναντι του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και 

των εργαζοµένων· 

67. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θεσπίσουν έναν ευρωπαϊκό µηχανισµό 

κατώτατου µισθού µε στόχο την αντιµετώπιση των µισθολογικών ανισοτήτων, στο 

πλαίσιο του οποίου θα χρησιµοποιείται ένα βασικό επίπεδο αποδοχών για κάθε κράτος 

µέλος, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς µισθοί είτε βάσει του νόµου είτε βάσει 

συµφωνίας, σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές· 

68. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει µια ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την αναγνώριση 

και την επικύρωση των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν συγκεκριµένες δραστηριότητες 

και επαγγέλµατα, η οποία θα περιλαµβάνει και την αναγνώριση δεξιοτήτων που 

αποκτώνται µέσω εθελοντικής εργασίας· 

69. καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τη σύσταση του Συµβουλίου του 2012 για την 

επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης ως τρόπο αναγνώρισης των 

ικανοτήτων που αποκτήθηκαν µέσω µη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως στον τοµέα του 

εθελοντισµού και της νεολαίας, και να υποστηρίξουν την εφαρµογή πολιτικών διά βίου 

µάθησης· 

70. καλεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηµατοδότηση για τα ιδρύµατα της 

συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης για να καταστεί δυνατή µεγαλύτερη συµµετοχή 

στα προγράµµατα διά βίου µάθησης· 

71. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να παράσχουν προγνώσεις όσον αφορά τις 

µεταβαλλόµενες αγορές αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις προκλήσεις που 
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προκύπτουν από την παγκοσµιοποίηση· 

72. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

 


