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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0250/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής 

της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση 

εγγυήσεων για τη νεολαία1, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 

σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα 

ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)3, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με 

ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης («EΚ 2020»)4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα 

Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: μια προσέγγιση διά βίου μάθησης5, 

– έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 

την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα 

της νεολαίας (2010-2018), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 

2015, 

                                                 
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ.1. 
2 EUCO 37/13. 
3 ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1. 
4 ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107. 
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο 

«Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλους «Αποτελέσματα 

της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στον 

δεύτερο κύκλο (2013-2015)» (SWD(2015)0168) και «Η κατάσταση των νέων στην ΕΕ» 

(SWD(2015)0169), 

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

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2015 με τίτλο 

«Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2015, σχετικά με την 

εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408), 

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση και τη νεολαία εξακολουθούν 

να υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΣΛΕΕ)· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν για να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω μιας περισσότερο στοχευμένης χρήσης των 

πόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα μπορέσουμε 

να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων χωρίς την αναθεώρηση των πολιτικών 

λιτότητας που οδήγησαν στην καταστροφή θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 

μέλη, όπως διαπιστώνει η κοινή έκθεση του Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 

νεολαίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν για να λύσουν τα σημερινά 

σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και τις προκλήσεις για το μέλλον 

τους μέσω εθνικών πολιτικών υπέρ της νεολαίας και, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

εκάστου κράτους μέλους όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές, οι τελευταίες αυτές θα 

πρέπει να είναι εύστοχες, αποτελεσματικές και συντονισμένες· Κρίνει ότι ο οριστικός 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292. 
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τερματισμός της χρήσης των υφισταμένων πόρων για την ένταξη των οικονομικών 

μεταναστών θα διευκόλυνε μια στοχοθετημένη χρήση οικονομικών, κοινωνικών και 

απασχολησιακών πολιτικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους που τέθηκαν για το πρόγραμμα 

Erasmus+ συνολικά είναι η συμβολή του στην υλοποίηση του ανανεωμένου πλαισίου 

για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)· ότι, σε σχέση με 

τα ανωτέρω, θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση οργανώσεων νέων σε 

επιχορηγήσεις έργων στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος Erasmus+ καθώς 

και η εξάλειψη των φραγμών για την επιλεξιμότητα μικρών έργων· 

Ε. υπενθυμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 

2016 σχετικά με την αξιοποίηση μέρους των πόρων του προγράμματος Erasmus + για 

την ένταξη των μεταναστών θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου αυτού, 

δεδομένου ότι είναι ήδη περιορισμένοι οι πόροι που προορίζονται για την ευρωπαϊκή 

νεολαία η οποία καλείται στο εξής να ανταπεξέλθει σε πολυάριθμες δυσκολίες εξαιτίας 

των πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί από την Ένωση· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) έχει οκτώ 

βασικούς τομείς δράσης όπου θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες: εκπαίδευση και 

κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευεξία, συμμετοχή, 

εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος και τέλος, 

δημιουργικότητα και πολιτισμός· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν 

πρόσβαση σε ποιοτική –τυπική και μη τυπική– εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς οι 

σημερινοί ευρωπαίοι νέοι αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη 

μέλη, κυρίως εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εμποδίζουν τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις απαραίτητες 

επενδύσεις στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης και της νεολαίας· υπενθυμίζοντας 

ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, και ότι οι νέοι με χαμηλά προσόντα, οι νέοι που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή εκείνοι με ειδικές ανάγκες που προέρχονται 

από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, όπως οι νέοι που προέρχονται 

από ορεινές, αγροτικές ή περιαστικές περιοχές, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

αντιμετωπίσουν την ανεργία και την περιθωριοποίηση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη ν θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης, ιδίως δε της 

εκμάθηση των βασικών γνώσεων που είναι η ανάγνωση, η γραφή, τα μαθηματικά και η 

ιστορία, οι γονείς δεν πρέπει να στερούνται του ρόλου τους που συνίσταται στην 

διαπαιδαγώγηση· υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί από μόνη της να 

εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση, όπως κατέδειξε η Παγκόσμια Τράπεζα στην 

τελευταία έκθεσή της σχετικά με την οικονομική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη 

Βόρειο Αφρική1, διευκρινίζοντας ότι το 43,3 % των ξένων μαχητών του Ισλαμικού 

                                                 
1 Παγκόσμια Τράπεζα, Rapport de suivi de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

(έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την οικονομική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική 

(Οκτώβριος 2016). 
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Κράτους έχουν πραγματοποιήσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, ενώ το 25,4 

% έχουν φοιτήσει σε πανεπιστήμιο·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική κινητικότητα πρέπει να 

είναι κεντρικές προτεραιότητες της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία και πρέπει 

επομένως να στοχεύουν στους νέους από ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι που 

αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι νέοι από απομονωμένες 

αγροτικές περιοχές· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την Έκθεση για τη Νεολαία του 2015, η οποία βασίζεται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή του 

ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-

2018), και της οποίας ο απολογισμός δείχνει ότι, μέχρι στιγμής, η Ένωση κατάφερε να 

λύσει το ζήτημα της ανεργίας των νέων, αφού σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό 

ανεργίας των νέων παραμένει πολύ υψηλό (50,1 % στην Ελλάδα), και μάλιστα 

αυξήθηκε σε άλλα κράτη όπως η Γαλλία μετά την έναρξη εφαρμογής της πρωτοβουλίας 

για την απασχόληση των νέων (21,5 % το 2015 έναντι 22,8 % το 2014)· 

2. θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ) ως το κατάλληλο μέσο για τη 

διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη νεολαία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

στενότερη συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας· 

3. αναγνωρίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου ως μέσου για διαβούλευση με 

τους νέους, τόσο με τις οργανώσεις νεολαίας όσο και με άτομα που δεν ανήκουν σε 

οργανώσεις, όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες τους για την αποτελεσματικότερη 

ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και για την 

προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά· τονίζει ωστόσο ότι η δομή 

αυτών των πολιτικών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις δοκιμασμένες εμπειρίες, 

τις εθνικές προτεραιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και τον διαγενεακό διάλογο, 

δεδομένου ότι οι γεροντότεροι έχουν πολλά να μεταβιβάσουν, ιδίως στον τομέα της 

μάθησης και της κατάρτισης· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου της οικογένειας και της συνεργασίας της με τα 

σχολεία, τις τοπικές κοινότητες και τις εκκλησίες για την καθοδήγηση των νέων προς 

την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία· υπενθυμίζει ότι, πράγματι, πολύ συχνά οι 

εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι έρχονται αντιμέτωποι με την υποχρέωση να 

υποκαταστήσουν τους γονείς στους τομείς εκείνους όπου το οικογενειακό κύτταρο 

αποδείχθηκε ανεπαρκές, και ότι αυτός ο πρόσθετος ρόλος μπορεί να καταστήσει 

επισφαλή το καθεστώς και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην εθνική και 

περιφερειακή γλώσσα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, γνωρίζοντας ότι, σύμφωνα 

με τους δείκτες της έκθεσης του ΟΟΣΑ «Η εκπαίδευση με μια ματιά 2015», κατά 

μέσον όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ ένα άτομο με καλές ικανότητες ανάγνωσης και 

γραφής θα έχει 4,2 φορές περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά από ό,τι ένα άτομο 

με λίγες μόνο ικανότητες σε αυτό τον τομέα· 
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6. ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός σε όλα τα επίπεδα μεταξύ, αφενός, της εκπαίδευσης 

και των προγραμμάτων διδασκαλίας και, αφετέρου, των αναγκών των μεταβαλλόμενων 

αγορών εργασίας· τονίζει ωστόσο ότι, αν και αναγκαία, αυτή η καλύτερη αντιστοίχιση 

δεν θα λύσει τα προβλήματα έλλειψης θέσεων εργασίας κι ότι το θέμα είναι πρώτα από 

όλα να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις στις δομές, με την επανεξέταση κυρίως της οδηγίας 

για τους αποσπασμένους εργαζόμενους η οποία έχει προκαλέσει ένα πραγματικό 

φαινόμενο κοινωνικού ντάμπινγκ φέρνοντας, σε ορισμένους τομείς, τους νέους 

αντιμέτωπους με τον αθέμιτο ανταγωνισμό ενός εργατικού δυναμικού κατά 30% έως 

50 % φθηνότερου· 

7. τονίζει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στοιχεία επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη να 

προάγονται και να υποστηρίζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

των νέων στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· τονίζει ότι η διαδικασία της δημιουργίας μιας επιχείρησης διαφέρει 

σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, και ότι σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί 

να είναι πολύ περίπλοκο για τους νέους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, 

ιδιαίτερα λόγω των διοικητικών δυσκολιών, των προβλημάτων εξασφάλισης πίστωσης 

και των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από την εργατική νομοθεσία· 

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες 

δεξιοτήτων· επισημαίνει ότι η κινητικότητα των μαθητευομένων μπορεί να γίνει ένα 

καλό εργαλείο για την κατάρτιση και για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όμως πρέπει 

ήδη από τώρα να εξετάσουμε τα προβλήματα «διαρροής εγκεφάλων» που τα 

προγράμματα κινητικότητας μπορεί να προκαλέσουν, στερώντας ορισμένα κράτη μέλη 

από ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους απαραίτητους για την ευημερία τους· 

9. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, που 

επιτρέπει στους νέους να αποκτούν νέες εμπειρίες και νέες δεξιότητες, τονίζει ωστόσο 

ότι η κινητικότητα δεν μπορεί να λύσει από μόνη της το πρόβλημα της ανεργίας και ότι 

πρέπει πρώτα να δοθεί προτεραιότητα στην εκ νέου αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αναβάθμιση της μαθητείας και στη βελτίωση της 

απόκτησης βασικών γνώσεων· προσθέτει ότι το Erasmus + δεν θα πρέπει να σχεδιαστεί 

και να αξιοποιηθεί ως ένα πρόγραμμα για τη μετατροπή των νέων Ευρωπαίων σε 

μελλοντικούς  αποσπασμένους εργαζομένους·  

10. διατηρεί κάποιες αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

εγγυήσεων για τη νεολαία· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό είχε σχεδιαστεί αρχικά 

για να επιτρέπει μια βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας χάρη σε μια ποιοτική 

προσφορά, όμως σε ορισμένα κράτη όπου το 75 % των «επαγγελμάτων του μέλλοντος» 

ανευρίσκονται στον μη εμπορικό τομέα ή οδηγούν σε κατάρτιση στο ένα τρίτο των 

περιπτώσεων μόνο· πρεσβεύει την άποψη ότι, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υπέρ της 

νεολαίας δεν θα πρέπει να οδηγούν στην πραγματικότητα σε επισφαλείς θέσεις 

εργασίας για τους νέους, δεδομένου ότι μόνο πλασματικά και βραχυπρόθεσμα 

μειώνουν την ανεργία· 

11. υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες των νέων, όπως στους τομείς των 

κοινωνικών-προσωπικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

αναγνωρίζονται καλύτερα για την αξία τους ως σημαντικής μορφής μη τυπικής 

μάθησης· διευκρινίζει ότι δεν πρέπει εντούτοις αυτές οι δραστηριότητες να αναχθούν 

σε ένα καινούργιο εργαλείο που θα καθιστά επισφαλή την απασχόληση των νέων· 

12. επικροτεί τον δυναμισμό της πολιτικής συμμετοχής των νέων μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, όμως ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι 

πλατφόρμες αυτές να πάψουν να χρησιμοποιούνται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις 

ως μηχανισμοί στρατολόγησης με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την Europol, 46.000 

λογαριασμοί twitter χρησιμοποιούνται τακτικά από ακτιβιστές και συμπαθούντες της 

τρομοκρατικής οργάνωσης με την ονομασία «Ισλαμικό Κράτος»· 

13. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν πολιτικές φιλικές προς 

τη νεολαία όσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα εξακολουθούν να ασκούν πίεση 

στους προϋπολογισμούς τους μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των πολιτικών για 

την ένταξη των μεταναστών· κρίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα μπορέσουν να 

ενσωματώσουν πλήρως τους μετανάστες εάν δεν είναι πρωτίστως σε θέση να 

εξασφαλίσουν την ελευθερία, την ασφάλεια, την απασχόληση και την ευημερία στους 

ίδιους τους πολίτες τους·  

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 
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