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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι, αν και η ανεργία 

των νέων είναι χαμηλότερη από τα 

προηγούμενα έτη, παραμένει απαράδεκτα 

υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στις 

περιφέρειες της Ένωσης που 

παρουσιάζουν οικονομική υστέρηση, και 

ότι η κατάσταση των νέων εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια ανέργων 

είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· υπογραμμίζει 

ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού και 

οικονομικού αποκλεισμού· αποφασίζει, ως 

εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) 

πέρα από το επίπεδο που προτείνει η 

Επιτροπή· τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

ως εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του 

κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 

ΠΔΠ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι 

απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

ΠΑΝ, ώστε να αυξηθεί η ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία της στις πολιτικές για 

την απασχόληση των νέων στα κράτη 

μέλη, κυρίως εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 

αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση 

πρώην εθνικών πολιτικών· 

5. επισημαίνει ότι, αν και η ανεργία 

των νέων παραμένει απαράδεκτα υψηλή σε 

ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στις 

περιφέρειες της Ένωσης που 

παρουσιάζουν οικονομική υστέρηση, και 

ότι η κατάσταση των νέων εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια ανέργων 

είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· υπογραμμίζει 

ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού και 

οικονομικού αποκλεισμού· αποφασίζει, ως 

εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) 

πέρα από το επίπεδο που προτείνει η 

Επιτροπή· τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

ως εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του 

κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 

ΠΔΠ και ζητεί να γίνει η πρωτοβουλία 

αυτή ένα σχέδιο απασχόλησης που θα 

συνδέεται με ένα κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό σχέδιο για την Ευρώπη, 

το οποίο θα απευθύνεται στα κράτη μέλη 

για να αυξηθεί το επίπεδο απορρόφησης 

της χρηματοδότησης και να 

δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 

θέσεις απασχόλησης για νέους· 
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