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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 

Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει τον αντίκτυπο του δεύτερου κύκλου της στρατηγικής για τη νεολαία (2013-

2015) που τονίζει τη σημασία μιας ευπροσάρμοστης προσέγγισης στην πολιτική για τη 

νεολαία με διατομεακή και πολυεπίπεδη συμμετοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τον 

διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις νεολαίας στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και 

κατάρτιση καθώς και απασχόληση των νέων· υπενθυμίζει τους οκτώ τομείς δράσης που 

προωθούνται από τη στρατηγική για τη νεολαία· 

2. τονίζει τη σημασία της στρατηγικής για τη νεολαία, έχοντας υπόψη την ανησυχητικά 

υψηλή ανεργία των νέων της ΕΕ και τα υψηλά και κυμαινόμενα ποσοστά νέων που 

βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), καθώς και τις 

προκλήσεις της φτώχειας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού· τονίζει ότι ο 

επόμενος κύκλος (2016-2018) θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των δύο στόχων της 

στρατηγικής για τη νεολαία, με εντοπισμό και αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας των 

νέων, όπως είναι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, με καλλιέργεια της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε περιόδους 

άσκησης, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης στις δεξιότητες που 

αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες, ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, και με 

διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των μέτρων που 

διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της 

πολιτικής για την απασχόληση και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· επισημαίνει ότι 

οι παράγοντες της αγοράς εργασίας πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να 

εφαρμόζουν το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, σε μια προσπάθεια να 

διασφαλιστεί ότι οι νέοι, το αργότερο τέσσερις μήνες αφού ολοκληρώσουν το σχολείο, θα 

έχουν ενταχθεί είτε σε θέση απασχόλησης, είτε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε 

πρόγραμμα επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές 

που προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για δημόσιες επενδύσεις στον τομέα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της υψηλής ποιότητας μαθητείας· 

4. τονίζει ότι η έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία πρέπει να συνδεθεί 

στενά με την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", και 

ειδικότερα με τους στόχους της απασχόλησης του 75% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20 

και 64 ετών και της απαλλαγής όσο το δυνατόν περισσότερο νέων από τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό· διαπιστώνει ότι παρόλο που σημειώθηκε μείωση σε ορισμένα 

κράτη μέλη από το 2013, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι η ανεργία 

των νέων εξακολουθεί να ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, 

με 8 περίπου εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι να συνεχίζουν να είναι άνεργοι· υπογραμμίζει, 

κατά συνέπεια, πως είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών 

μελών, μέσω αλλαγών που έγιναν στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική 

κινητικότητα (EURES), προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για 
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τους νέους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή· 

5. υπενθυμίζει τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" βάσει του οποίου το 

ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει 

να είναι χαμηλότερο του 10 %· τονίζει την ανάγκη για καταπολέμηση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία είναι παράγοντας που συμβάλλει στην ανεργία, με 

διάλογο μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και 

των κοινωνικών εταίρων, εντοπίζοντας τις ελλείψεις στα σχολικά συστήματα και στην 

κοινωνία, υποστηρίζοντας τους μαθητές στην αναζήτηση των δικών τους μεθόδων 

εκμάθησης, εφαρμόζοντας κατάλληλα και ενδιαφέροντα προγράμματα διδασκαλίας, 

δημιουργώντας ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο εξατομικευμένο σύστημα καθοδήγησης με 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής συμβουλών και προσανατολισμού για όλους τους 

μαθητές, ιδίως με τις πρώτες ενδείξεις εγκατάλειψης του σχολείου, ενημερώνοντας 

κατάλληλα τους μαθητές για τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τις 

δυνατότητες σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των  τεχνικών και βιοτεχνικών 

επαγγελματικών ειδικοτήτων, με παροχή εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την 

τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και εναλλασσόμενης κατάρτισης, 

εξασφαλίζοντας ποιοτικές περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, και 

προσφέροντας στους μαθητές δεύτερη ευκαιρία υπό τη μορφή επαγγελματικής 

κατάρτισης· 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς 

είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ενταγμένοι 

και ενδυναμωμένοι να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για την εκπαίδευσή τους· επισημαίνει 

ότι οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα αποτελούν μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κοινωνίες μας - και η καταπολέμηση αυτής της πρακτικής 

είναι ένας από τους κύριους στόχους μας - δεδομένου ότι οδηγεί στον κοινωνικό 

αποκλεισμό επισημαίνει ότι εκτός από την προσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης, 

πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση· 

υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι άσκησης και οι θέσεις μαθητείας αναμένεται να οδηγήσουν 

στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ότι οι συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα που 

ανατίθενται στους ασκούμενους πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την 

πρακτική εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, είναι 

θεμελιώδους σημασίας η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων του ιδιωτικού 

και του δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχετικού μίγματος 

πολιτικής· 

7. πιστεύει ότι οι πολιτικές των κρατών μελών για τη νεολαία πρέπει να συντονίζονται στενά 

με άλλες πολιτικές και ότι πρέπει να επιτευχθούν άλλες συνέργειες· συνιστά περαιτέρω 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, δημοσίων αρχών και 

άλλων παραγόντων της αγοράς εργασίας με σκοπό να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες 

σε ό,τι αφορά δεξιότητες, για να προληφθεί η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των 

αναγκαίων και των διαθέσιμων δεξιοτήτων και να διευκολυνθεί η διαδικασία στο πλαίσιο 

της οποίας οι νέοι επιλέγουν επαγγελματικά προφίλ που πράγματι αντιστοιχούν στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων 

από την εκπαίδευση στην εργασία, μεταξύ άλλων και με τη διασφάλιση ποιότητας 
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περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, παρέχοντας σαφώς καθορισμένα 

δικαιώματα στους νέους τα οποία περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνική 

προστασία, γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις και δίκαιη αμοιβή, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι νέοι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας και ενημερώνοντας δεόντως τους φοιτητές σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας· 

9. τονίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας σαφώς μειώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί, και ότι κατά συνέπεια είναι απαραίτητα μέτρα 

προώθησης και επενδύσεις στις δυνατότητες ανώτερης εκπαίδευσης για τους νέους στην 

ΕΕ· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ, 

προκειμένου όλοι οι νέοι να εφοδιαστούν με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες που είναι 

χρήσιμες στην αγορά εργασίας, π.χ. με την ανακατανομή πιστώσεων στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης, μεταξύ άλλων 

στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη των αξιών, των ικανοτήτων 

και των δεξιοτήτων των νέων, καθώς και για την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική 

συμμετοχή· εφιστά την προσοχή στο φάσμα των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και στα 

πρότυπα που διατίθενται στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, στη διττή μάθηση, η οποία 

μπορεί να εξομαλύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή κατάρτιση στην απασχόληση· 

υποστηρίζει την εφαρμογή της δια βίου μάθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίσουν τη συνεκτική, με πανευρωπαϊκή ισχύ αναγνώριση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και περιόδων 

άσκησης, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ελλείψεων δεξιοτήτων και της 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,  και να 

παράσχουν στήριξη στις δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο των αντίστοιχων ενωσιακών 

προγραμμάτων· ζητεί ακόμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γλώσσες, ιδιαίτερα τις 

γλώσσες των γειτονικών χωρών, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να ενισχυθεί η θέση και η απασχολησιμότητα των 

ενδιαφερόμενων σπουδαστών στη διασυνοριακή αγορά εργασίας· 

12. θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νέων σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη αποτελούν 

μέγιστη πρόκληση για τη βιωσιμότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων συνταξιοδότησης και βλάπτουν σοβαρά την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την πρόληψη καταχρήσεων, τουλάχιστον στις επιχορηγήσεις που παρέχονται 

βάσει του προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία και να ευνοήσουν, τουλάχιστον για 

τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Εγγυήσεις για τη 

Νεολαία, συμβάσεις που επιτρέπουν σε νέους να πληρώνουν εισφορές στα εθνικά 

συστήματα κοινωνικής ασφάλειας· 

13. υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ 

προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στην Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-

2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η άτυπη μάθηση, ιδίως μέσω των οργανώσεων 

νέων επιχειρηματιών και οργανώσεων νέων που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να 
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αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια, να αποκομίσουν επιχειρηματική εμπειρία, και να 

αποκτήσουν τα μέσα και την εμπιστοσύνη για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, 

διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του καινοτόμου και δημιουργικού δυναμικού 

της νεολαίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και επιχειρηματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 

ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις προς 

όφελος της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλα τα εμπόδια που δεν 

αφήνουν τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, το δυναμικό και τη στάση ζωής τους 

πρέπει να απομακρυνθούν·  

14. παρατηρεί ότι εξαιτίας του τρέχοντος κύματος ψηφιοποίησης και των νέων τάσεων στην 

αγορά εργασίας, ολοένα και περισσότεροι νέοι βρίσκουν μπροστά τους νέες μορφές 

απασχόλησης, εξισορροπώντας την ελαστικότητα με την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία 

της κατάλληλης εκπαίδευσης των νέων με στόχο να δοθεί έμφαση στον ρόλο των 

μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, και ιδιαίτερα το 

σκέλος της μαθητείας, ενισχύοντας και καλλιεργώντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες 

διασυνοριακής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και κινητικότητας στην εργασία μεταξύ 

των νέων και παρέχοντάς τους δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή τους, 

συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών γνώσεων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και τις 

πιθανότητές τους να συμμετάσχουν τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία, 

ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τις δεξιότητές ή του επιπέδου 

εκπαίδευσής τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί 

ακόμα τα ευκταία επίπεδα κινητικότητας των μαθητευόμενων και καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία να αναζητήσουν λύσεις για να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμα ως προς την κινητικότητα των 

μαθητευομένων· τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των νέων στα σχέδια κινητικότητας 

τους, δεδομένης της ηλικίας και της συχνά ασταθούς τους οικονομικής κατάστασης, 

μεταξύ άλλων και με την άρση ορισμένων έμμεσων περιορισμών στην κινητικότητα, 

όπως δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαμονή και τη μεταφορά τους· 

16. ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να προωθείται η 

καλύτερη κατανόηση των εργασιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών άλλων κρατών 

μελών, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης του κόστους ταξιδιού, σε περίπτωση 

που κάποιος εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα κατοικίας του· υπενθυμίζει ότι η 

κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην 

αγορά εργασίας, αλλά και στην κατανόηση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στη 

συμμετοχή σ' αυτό μέσω των άμεσων εμπειριών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της μαθητείας και 

της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως 

από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 

της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας· 

17. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν την εφαρμογή 

του προγράμματος "Εγγυήσεις για τη Νεολαία", κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων 

που η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν μέτρα για την 
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προώθηση της απασχόλησης των νέων, εντάσσοντας νέους, συμπεριλαμβανομένων νέων 

με αναπηρία, στην αγορά εργασίας σε θέση απασχόλησης, μαθητείας ή πρακτικής 

άσκησης εντός τεσσάρων μηνών μετά από την αποφοίτησή τους ή την απώλεια 

απασχόλησης, εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, συστήματα ισόβιας εξατομικευμένης 

καθοδήγησης, υπηρεσίες καταγραφής, σημεία ενημέρωσης και μεθόδους συλλογής 

δεδομένων, και ενθαρρύνοντας την καταγραφή των ανέργων με στόχο να αποκτηθεί μια 

εικόνα της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά την ανεργία των νέων, και επίσης να 

βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα απασχόλησης στους νέους που 

αναζητούν εργασία· 

18. καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου 

να προσφέρουν στους νέους που έχουν τελειώσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο τους 

πόρους που χρειάζονται για να ζήσουν αξιοπρεπώς μέχρι να βρουν δουλειά· 

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ) με την προώθηση 

του προγράμματος Erasmus για μαθητευόμενους· 

20. πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση και οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας 

συνιστούν ταχεία μεταστροφή από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης για 

πολλές γενιές στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων σε πρώιμο στάδιο της ζωής 

προκειμένου να προληφθεί η ανεργία και να διευκολυνθεί η επανένταξη· επισύρει 

ειδικότερα την προσοχή στην κατάσταση εκείνων που είναι πιο περιθωριοποιημένοι και 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας· 

21. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές 

και να διδαχθούν το ένα από τις εμπειρίες του άλλου· επισημαίνει τη σημασία της 

διενέργειας αξιολόγησης της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων 

από τα κράτη μέλη το 2014 και το 2015·  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η 

μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με 

έμφαση στα επιτεύγματα που είχε προσφέροντας σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν 

δεξιότητες και να εισέλθουν στην απασχόληση, και να συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η 

πρωτοβουλία· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην 

αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία του. 

22. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τις 

ευκαιρίες συμμετοχής, και επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που προσφέρονται 

σε αυτά τα προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, με χρήση δεικτών που μπορούν να 

εκφρασθούν ποσοτικά (όπως, π.χ., η ανταπόκριση και η συμμετοχή της ομάδας στόχου)· 

23. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να ασχοληθούν χωρίς καθυστέρηση με τους 

βασικούς παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος Εγγυήσεις 

για τη Νεολαία, όπως είναι η ποιότητα και βιωσιμότητα των προσφερομένων θέσεων 

απασχόλησης, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη, οι συνεργίες 

με άλλους τομείς της πολιτικής (που συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά 

εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις πολιτικές για τη νεολαία) και η συνεργασία 

μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά 

εργασίας, να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας τους, και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα 
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θετικά αποτελέσματα ως προς την πρόληψη του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού 

των νέων που βρίσκονται στη μεταβατική φάση μεταξύ του σχολείου και της αγοράς 

εργασίας· 

24. επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία: 

η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 

2017, θα δώσει μια σαφέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος· θεωρεί 

ότι θα πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση, μεταξύ άλλων, μια ανάλυση της 

αποδοτικότητας και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων· 

25. καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά με τις αρχές της απαγόρευσης 

αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με αναπηρία· 

26. ζητεί να διευρυνθεί η εστίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία 

όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανειδίκευτων ή χαμηλής ειδίκευση 

άνεργων νέων, έτσι που να καλύπτει επίσης τους νέους πτυχιούχους και τα άτομα που 

έχουν ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να παραταθεί το όριο 

ηλικίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία από τα 25 στα 29, 

ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα ότι πολυάριθμοι πτυχιούχοι και 

νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30· 

27. καλεί τα κράτη μέλη να εκδίδουν εκθέσεις που θα βασίζονται στις γνώσεις και στα 

στοιχεία που διαθέτουν για την κοινωνική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των 

νέων και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια εθνικά σχέδια δράσης· 

28. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί εντατικά η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιότητα 

του πολίτη, τα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό γραμματισμό, την κριτική σκέψη και 

τη διαπολιτισμική κατανόηση με την χρήση ευρέος φάσματος μέσων με τα οποία οι νέοι 

είναι εξοικειωμένοι (π.χ. κοινωνικά δίκτυα)· τονίζει το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν τα προγράμματα και η εκπαίδευση αυτού του είδους στην πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης των νέων· 

29. τονίζει ότι η προώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, η 

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας μεταξύ των φύλων και της αλληλεγγύης 

για όλους τους νέους, καθώς και η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων μεταξύ 

των νέων, ειδικότερα λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και αναπηρίας, 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης των στόχων της 

Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία· 

30. τονίζει ότι είναι σημαντικό ο επόμενος κύκλος της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία να 

περιλαμβάνει στους στόχους του τους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και να 

διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις, την πρόσβασή τους στην 

εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη, βοηθώντας τους 

έτσι να οικοδομήσουν την ταυτότητά τους στις χώρες υποδοχής και να αξιοποιήσουν 

πλήρως τα ταλέντα τους και τις δυνατότητές τους, ώστε να αποφευχθεί η 

περιθωριοποίηση και η απογοήτευσή τους· 

31. τονίζει τη σημασία των ανοικτών προγραμμάτων και των προγραμμάτων εύκολης 

πρόσβασης για την ανάληψη δραστηριοτήτων με νέους που προέρχονται από 

περιβάλλοντα που τους προσφέρουν περιορισμένα κίνητρα· 
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32. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν εκπαίδευση και 

σταδιοδρομίες σε τομείς όπου έως τώρα υποεκπροσωπούνται, όπως οι τομείς των 

φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) 

και των τεχνολογιών πληροφορίας (IT) .  
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