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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: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων έχει σταδιακά μειωθεί κατά τα τελευταία 

έτη, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Eurostat, στο τέλος του Ιανουαρίου 2018 

ήταν στο 16,1 %, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερέβαινε το 34 %· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2008 (15,6 %), το ποσοστό αυτό έχει 

αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά εμποδίζουν την εξεύρεση ενιαίας 

λύσης προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των νέων· λαμβάνοντας υπόψη 

το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, σε ορισμένες από τις οποίες το ποσοστό υπερβαίνει το 50 %, όπως στην 

περίπτωση της Μαγιότ·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των νέων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, υπήρχαν στην 

ΕΕ πάνω από 6 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι βρίσκονταν εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)· 

Γ. αναγνωρίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα ίδια δεν δημιουργούν θέσεις 

εργασίας στις περιφέρειες και ότι, ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία για τους νέους θα 

πρέπει να έχει ως ρητό στόχο την ευρεία προώθηση των ΜΜΕ ώστε να διασφαλίζεται 

μόνιμη εργασία για τους νέους μακροπρόθεσμα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει σκοπό να αυξήσει τον 

αριθμό των ευκαιριών και να εξασφαλίσει την ισότητα για όλους τους νέους 

Ευρωπαίους· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται και πάλι και οι ανισότητες 

έχουν αρχίσει να συρρικνώνονται· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων είναι εμφανής σε περιφερειακό 

επίπεδο σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες 

εξακολουθούν να έχουν ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από 

την κρίση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των ΕΕΑΚ το 2016 ήταν 15,6 %· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών, με την ΕΕ να 

διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία είναι μια στρατηγική 

συνέχισης και διαρκούς βελτίωσης της οποίας ωστόσο οι στόχοι παραμένουν πολύ 

ευρείς και φιλόδοξοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται έλλειψη σαφώς 

προσδιορισμένων σημείων αναφοράς· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 
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επιπτώσεων των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, παρέχοντας τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απαιτούνται για τη μείωση της διαγενεακής μετάδοσης των 

μειονεκτημάτων· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έλλειψη επένδυσης στους νέους και τα δικαιώματα 

των νέων θα αποτρέψει τους νέους από τη διεκδίκηση, την άσκηση και προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους, και θα συμβάλει στην επιδείνωση φαινομένων όπως η μείωση του 

πληθυσμού, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η έλλειψη επαγγελματικών 

προσόντων, η καθυστερημένη είσοδος στην αγορά εργασίας, η έλλειψη 

δημοσιονομικής ανεξαρτησίας, η ενδεχόμενη δυσλειτουργία των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης, η ευρέως διαδεδομένη εργασιακή ανασφάλεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός·  

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη η ΕΕ έχει δρομολογήσει στο πλαίσιο της 

στρατηγικής για τη νεολαία ορισμένες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων και οι εγγυήσεις για τη νεολαία, με στόχο τη δημιουργία 

περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στην εκπαίδευση και στην 

αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της 

ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην απασχόληση, 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στην κοινωνική και πολιτική δέσμευση 

δεν είναι ενιαία, καθώς ορισμένες ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα σε σχέση με 

άλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 

για την υποστήριξη εκείνων που είναι περισσότερο απομακρυσμένοι από την αγορά 

εργασίας ή εντελώς αποκομμένοι από αυτήν· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κοντά στον 

τόπο κατοικίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχει καίρια σημασία για την 

επίτευξη του στόχου για καλύτερη εκπαίδευση των νέων και για να παρέχει η ΕΕ την 

πλήρη στήριξή της στις περιφέρειες στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης·  

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και το ελκυστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση της υψηλότερης 

ανάπτυξης· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η πρόσβαση στην 

ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις 

είναι απαραίτητα για τη μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη και τη μετάβαση στην 

αγορά εργασίας· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ακουστεί η φωνή των νέων 

Ευρωπαίων, τόσο μέσω του επιτυχημένου διαρθρωμένου διαλόγου όσο και με άλλους 

τρόπους· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό των στόχων και την υλοποίηση και 

αξιολόγηση αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές· 

1. τονίζει ότι μια συνολική πολιτική για τη νεολαία θα πρέπει να υπερασπίζεται και να 
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προωθεί τα κοινωνικά προγράμματα που διευκολύνουν την πολιτική και πολιτιστική 

συμμετοχή· πιστεύει επίσης ότι η αξιοπρεπής και ρυθμιζόμενη εργασία, που βασίζεται 

σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μη επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, επαρκείς 

αποδοχές και μισθούς, και υψηλής ποιότητας και καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι 

σημαντική για την κοινωνική ευημερία των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, 

μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις νέες μορφές απασχόλησης· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τις αρχές της απαγόρευσης των 

αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των νέων 

με αναπηρία στην εργασία, και να θέσουν τη συμμετοχή τους ως στόχο για την επιτυχία 

των προγραμμάτων για τους νέους· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η τρέχουσα τεχνολογική 

ανάπτυξη προσφέρει νέες δυνατότητες στους μαθητές με αναπηρία να αποκτήσουν 

γνώσεις και δεξιότητες μέσω τυπικών και μη τυπικών τρόπων·  

3. ζητεί τη συνέχιση των βασικών προγραμμάτων, όπως το Erasmus +, το Erasmus για 

νέους επιχειρηματίες και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· υποστηρίζει 

την προσαρμογή των προγραμμάτων αυτών στις διαφορετικές πραγματικότητες των 

νέων στην ΕΕ, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες· επισύρει την 

προσοχή στην πραγματικότητα των νέων που προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, των οποίων οι ιδιαιτερότητες συχνά εμποδίζουν την αξιοποίηση αυτών των 

προγραμμάτων· αναγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος Erasmus+ για τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας των νέων, καθώς παρέχει στους νέους 

δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή και τη διερεύνηση περαιτέρω διασυνοριακών 

ευκαιριών σταδιοδρομίας· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το εν λόγω 

πρόγραμμα στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· 

4. αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των νέων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ότι το ποσοστό πλησιάζει τον στόχο που 

ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· ζητεί, ωστόσο, από τα κράτη μέλη να 

εκπονήσουν πολιτικές για τους νέους που προέρχονται από πιο μειονεκτούσες 

οικογένειες, όπως αυτές που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, ιδίως την κοινότητα 

των Ρομά, που έχουν χαμηλότερα επίπεδα μόρφωσης και εκτίθενται στον κίνδυνο της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου ότι η μόρφωση συμβάλλει στην 

αναστροφή του φαύλου κύκλου της φτώχειας· 

5. τονίζει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη 

διασυνοριακή κινητικότητα με σκοπό τη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων· 

ζητεί η προσφορά εργασίας και δεξιοτήτων να αντιστοιχίζεται καλύτερα με τη ζήτηση 

μέσω της διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ των περιφερειών 

(συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών)· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση τα ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής της 

ΕΕ για τη νεολαία, τονίζοντας ότι ήταν επιτυχής στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

αλλαγών σε εθνικό και οργανωτικό επίπεδο, ενθάρρυνε τη διατομεακή συνεργασία, την 

αμοιβαία μάθηση και τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους, και έδωσε ώθηση στα 

εθνικά προγράμματα για τη νεολαία, ενισχύοντας ή επαναπροσανατολίζοντας τις 

προτεραιότητες της πολιτικής για τη νεολαία σε ορισμένα κράτη μέλη· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τον υψηλό αριθμό των ΕΕΑΚ και επισημαίνει ότι η 
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απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων θα πρέπει να αποτελεί μια από 

τις βασικότερες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ· 

8. επιμένει στον σημαντικό ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη επικύρωση των δεξιοτήτων που 

αποκτώνται μέσω του εθελοντισμού· 

9. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες»· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιδοθούν στην από κοινού προώθηση 

αυτού του προγράμματος, μαζί με τα εμπορικά επιμελητήρια, τις εταιρείες και τους 

νέους, χωρίς να παραμελούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας· 

10. ζητεί καλύτερη προβολή και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες 

εθελοντισμού· 

11. πιστεύει ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού θα μπορούσε να συνεχιστεί και μετά την 

τρέχουσα περίοδο συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, προκειμένου 

να καθοριστεί κοινή ατζέντα, να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

να βελτιωθεί η χάραξη πολιτικών με βάση τη γνώση· ωστόσο, πιστεύει ότι οι τομείς 

δράσης και οι πρωτοβουλίες της τρέχουσας στρατηγικής θα πρέπει να απλουστευθούν 

και να εξορθολογιστούν, καθώς και να βελτιωθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και 

υποβολής εκθέσεων ώστε να καταστεί πιο στοχοθετημένη και φιλόδοξη· 

12. χαιρετίζει τις επιτυχίες του προγράμματος εγγυήσεις για τη νεολαία, υπογραμμίζει 

ωστόσο ότι ο αριθμός των ΕΕΑΚ στην ΕΕ παραμένει ανησυχητικός· ζητεί, συνεπώς, 

από την Επιτροπή να ενισχύσει τις εγγυήσεις για τη νεολαία και να συνεχίσει να τις 

εφαρμόζει, καθώς και να αναπαραγάγει τα αποτελέσματά τους στα κράτη μέλη όπου 

δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί· 

13. συμμερίζεται την άποψη ότι οι πολιτικές για τη νεολαία δεν μπορούν να επιτύχουν στις 

στάσιμες οικονομίες και συσχετίζονται με ισχυρές οικονομίες με συνθήκες που ευνοούν 

την εργασία1· 

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της διατομεακής προσέγγισης της στρατηγικής για τη 

νεολαία ως μέσου ενσωμάτωσης της διάστασης της νεολαίας και δημιουργίας 

συνεργιών σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και 

η κατάρτιση· πιστεύει ότι η ενσωμάτωση της στρατηγικής για τη νεολαία σε άλλες 

συναφείς πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί· 

15. παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τους νέους, 

όπου θα μπορούν να καταγγέλλουν ανώνυμα παραβιάσεις από τους υπεύθυνους για την 

προώθηση των προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλουν προτάσεις για αλλαγές και 

να κάνουν ερωτήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και των 

αρχών προώθησης και των εργοδοτών, με τη δημιουργία ενός χώρου στην εν λόγω 

πλατφόρμα όπου θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να ανταλλάσσουν βέλτιστες 

πρακτικές· 

16. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σε σχέση με αυτήν, καθώς 

αποτελεί σημαντική εναλλακτική λύση αντί της ανώτατης εκπαίδευσης· 

17. υπογραμμίζει την αξία του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους και τις οργανώσεις 

της νεολαίας (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συμβουλίων νεολαίας) ως μέσου για 

τη δημιουργία δομών και διαδικασιών για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για τη 

νεολαία, τη δημιουργία μιας κοινής ατζέντας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

τη βελτίωση της χάραξης πολιτικών που βασίζονται στη γνώση· ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή ευπαθών ομάδων (όπως οι ΕΕΑΚ, τα άτομα που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι νέοι με αναπηρία 

και τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο)· τονίζει ότι θα πρέπει να 

εξεταστεί η δημιουργία μιας ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής της ΕΕ για την 

καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των νέων, έτσι ώστε οι νέοι να 

μπορούν να καταγγέλλουν κάθε αρνητική εμπειρία που σχετίζεται με τη συμμετοχή 

τους στα μέτρα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και των εγγυήσεων 

για τη νεολαία απευθείας στην Επιτροπή· υπογραμμίζει τη σημασία της διάσκεψης 

σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2017· καλεί την Επιτροπή να επαναλαμβάνει συχνά την 

εκδήλωση αυτή προκειμένου να ανταλλάσσονται ορθές πρακτικές για την εφαρμογή 

των νέων προγραμμάτων, καθώς και να προωθείται η επικοινωνία μεταξύ των ενώσεων 

των νέων, των εργοδοτών, και των εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων·  

18. τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να αξιολογεί την εφαρμογή της στρατηγικής για 

τη νεολαία στα κράτη μέλη με σκοπό να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των ελέγχων και 

της παρακολούθησης επί τόπου· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στόχους για την 

στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, οι οποίοι μπορούν να αξιολογηθούν ποιοτικά και 

ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους ή περιφέρειας· 

καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για προγράμματα και δράσεις που 

έχουν στόχο την προετοιμασία των νέων για τον κόσμο της εργασίας· 

19. παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία δεν έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται και δεν δημιουργούν επισφαλείς θέσεις 

εργασίας· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να χαράξει οικονομικές πολιτικές και πολιτικές 

απασχόλησης με τις οποίες θα επιδιώξει να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας για τους νέους· υποστηρίζει, συνεπώς, ότι μια ορθή στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην εισαγωγή των νέων στον κόσμο 

της εργασίας, αλλά και στη στήριξη της δημιουργίας αξιοπρεπών και ποιοτικών θέσεων 

εργασίας·  

20. τονίζει ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι το πιο ορατό πρόγραμμα 

της ΕΕ, το οποίο υποστηρίζει την ένταξη των νέων της Ευρώπης στην αγορά εργασίας 

και επιμένει στη συνέχιση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της κατά την 

επόμενη περίοδο προγραμματισμού, μεταξύ άλλων και μέσω της αποσαφήνισης των 

στόχων και της διαφάνειας των αποτελεσμάτων· επιδοκιμάζει την αύξηση της 

χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ωστόσο 

αναγνωρίζει ότι οι πόροι εξακολουθούν να μην επαρκούν ώστε να εγγυηθούν σε όλους 

τους ΕΑΕΚ μια θέση εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή επιμόρφωσης· ζητεί από τα 
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κράτη μέλη, εν προκειμένω, να διασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΚΤ δεν 

αντικαθιστούν τις εθνικές δημόσιες δαπάνες· ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί το κονδύλι για 

την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο επόμενο ΠΔΠ, και ταυτόχρονα να 

εξασφαλιστεί η ταχεία και απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και της σταθερής 

χρηματοδότησης·  

21. υπογραμμίζει ότι η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς· ισχυρίζεται ότι η μετάβαση 

στην αγορά εργασίας διευκολύνεται από ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

εκπαιδεύει συνολικά τους ανθρώπους, υποστηρίζει τους μαθητές στην εξεύρεση των 

δικών τους μεθόδων μάθησης, και διασφαλίζει την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και μη γνωστικών δεξιοτήτων, 

καθώς και βασικών μελλοντοστραφών δεξιοτήτων, με σκοπό την ένταξη στον κόσμο 

της εργασίας και την προσαρμοστικότητα στην επαγγελματική ζωή, όχι μέσω πρώιμης 

εξειδίκευσης, αλλά επίσης καθιστώντας δυνατή την απόκτηση ευρέος φάσματος 

προσόντων· ζητεί να υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων και των διασυνοριακών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, 

καθώς και της κινητικότητας μεταξύ των νέων· ζητεί να ενισχυθεί ο συντονισμός 

μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και των 

εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και μεγαλύτερη αναγνώριση και επικύρωση των 

πτυχίων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης μάθησης· επισύρει την 

προσοχή, ιδίως, στο διττό πρότυπο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 

οποίο δεν είναι επαρκώς γνωστό ενώ μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

κατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε επαγγέλματα όπου παρατηρείται έλλειψη μέσω 

της εύκολης μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση στην επαγγελματική 

ζωή· 

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

προτεραιότητες που προσδιορίζει η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018)· 

τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως όπως αναπτύσσονται σε 

οργανώσεις νέων, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 

νέων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, επιτρέποντάς τους να 

αναπτύξουν ευρύ φάσμα ικανοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους στην 

αγορά εργασίας· 

23. τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων η κινητικότητα των 

εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει, 

επομένως, τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας 

ανταγωνιστικής αγοράς· προς αυτή την κατεύθυνση, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να ενθαρρύνουν τις διασυνοριακές ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης· 

24. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενήλικες άνω των 55 ετών στην 

εκπαίδευση των νέων στον χώρο εργασίας· υποστηρίζει, μαζί με την Επιτροπή, τη 

δημιουργία προγραμμάτων που καθιστούν δυνατή τη σταδιακή αποχώρηση από την 

αγορά εργασίας των ατόμων ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της 

αρχικής μετάβασης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στη διάρκεια της οποίας θα 

μπορούν επίσης να εκπαιδεύουν τους νέους και να τους βοηθούν να ενσωματωθούν 

σταδιακά στον χώρο εργασίας· 

25. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την απόκτηση 
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δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· σημειώνει ότι η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση σε τομείς που σχετίζονται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση 

της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας· 

26. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 

εντοπίζοντας τις αδυναμίες του σχολικού συστήματος και της κοινωνίας, 

υποστηρίζοντας τους μαθητές να βρουν τις δικές τους μεθόδους μάθησης, 

εφαρμόζοντας χρήσιμα και ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών και υλοποιώντας ένα 

ισχυρό και καλά ανεπτυγμένο σύστημα καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού για όλους τους μαθητές· υπογραμμίζει ότι μια 

ολιστική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτική προσέγγιση είναι απαραίτητη 

προκειμένου όλοι οι σπουδαστές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ενταγμένοι και να 

αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους· 

27. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής για τη νεολαία και του 

ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, να διασφαλίσει την αύξηση της χρηματοδότησης, 

των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων για την προώθηση 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής 

ένταξης των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι οι εν λόγω πόροι δεν θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη 

δημιουργία μη αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης ή επισφαλών θέσεων εργασίας 

ή στην αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας με προσωρινές θέσεις εργασίας ή με 

θέσεις πρακτικής άσκησης· υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής κατάλληλου 

περιεχομένου μάθησης και κατάρτισης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για 

πρακτική άσκηση και μαθητεία, ώστε να εξασφαλιστεί ο καίριος ρόλος τους στη 

μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή· θεωρεί ότι, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η παροχή θέσεων υψηλής ποιότητας, εκτός από την εξειδικευμένη 

καθοδήγηση και επιτήρηση, η ύπαρξη σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης 

προσδιορίζει τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των μερών, καθορίζοντας τη διάρκεια, 

τους μαθησιακούς στόχους και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε σαφώς 

προσδιορισμένες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν, το καθεστώς απασχόλησης, 

τις κατάλληλες αποδοχές/αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο, τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή και τα δύο·  

28. προτρέπει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, για παράδειγμα με τη θέσπιση προσαρμοσμένων 

συστημάτων δια βίου καθοδήγησης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους 

σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, και να διαχειρίζονται την προσωπική τους 

πορεία στον τομέα της μάθησης, της εργασίας και σε άλλους τομείς· υπενθυμίζει ότι η 

συμμετοχή των οργανώσεων νέων στην αξιολόγηση, εφαρμογή και διάδοση των 

εγγυήσεων για τη νεολαία είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία τους και ενθαρρύνει 

την εγγραφή των ανέργων· 

29. ενθαρρύνει την ισχυρή συμμετοχή των ΜΚΟ, των τοπικών και των περιφερειακών 

αρχών προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες (π.χ. 

ΕΕΑΚ, μετανάστες και πρόσφυγες, νέοι με αναπηρία, νέοι που εγκατέλειψαν το 
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σχολείο πρόωρα) να βρουν αμειβόμενη απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση και να 

τους βοηθήσουν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε θέματα πολιτικής και στην 

κοινωνία των πολιτών· 

30. θεωρεί ότι, με δεδομένο τον σύνθετο χαρακτήρα των πολιτικών για τη νεολαία και τις 

συνέπειές τους, πρέπει να προαχθεί η ερευνητική συνεργασία με σκοπό να αναπτυχθούν 

εμπειρικά τεκμηριωμένες απαντήσεις και λύσεις παρέμβασης και πρόληψης που θα 

προωθήσουν περαιτέρω την ευημερία και την ανθεκτικότητα των νέων· 

31. επισημαίνει τα συμπεράσματα και τους κινδύνους που δείχνουν ότι οι δράσεις που 

διαχειρίζεται η Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταλλαγής 

φοιτητών) λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές αρχές για την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων της στρατηγικής για τη νεολαία και ότι ορισμένα κράτη μέλη αποσύρουν 

τους πόρους τους από τομείς πολιτικής που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ1· 

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν τους φορείς που προσφέρουν 

επανειλημμένως διαδοχικές περιόδους πρακτικής άσκησης, οι οποίες δεν οδηγούν σε 

θέσεις εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις εργασίας δεν αντικαθίστανται από 

τις αποκαλούμενες περιόδους πρακτικής άσκησης· 

33. θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων στους τομείς 

της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού, πρέπει να αναπτυχθούν κοινοί στόχοι 

και μέσα για τη μέτρηση του αντίκτυπου της πολιτικής, βάσει διεθνών μελετών· 

34. ζητεί την προώθηση και την καλύτερη διευκόλυνση των διασυνοριακών 

επαγγελματικών ευκαιριών και της κινητικότητας των νέων, καθώς και την παροχή σε 

αυτούς δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι χρήσιμες για τη ζωή τους, 

συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, διευρύνοντας παράλληλα τις 

προοπτικές και τις ευκαιρίες συμμετοχής τους τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην 

κοινωνία· 

35. υποστηρίζει την εναρμόνιση της έννοιας του «νέου»,  με την επιφύλαξη της αρχής της 

επικουρικότητας, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας που θα ισχύει σε όλη την ΕΕ· ενθαρρύνει 

όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτή την εναρμόνιση, εξαλείφοντας τα εμπόδια 

στην αξιολόγηση της προόδου και καθορίζοντας τους στόχους που πρέπει να 

επιτευχθούν· 

36. καλεί τα κράτη μέλη να ενεργούν με διαφάνεια κατά την υποβολή των λογαριασμών 

τους και τη χρήση των πόρων που προορίζονται για την προώθηση βιώσιμων ευκαιριών 

απασχόλησης για τους νέους· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη 

να υποβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

των νέων στην επικράτειά τους· 

37. υπενθυμίζει ότι η πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ώστε να διατηρήσει και να αποκτήσει 

δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 
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διαχειρίζεται με επιτυχία τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, συνεπώς, 

τη σημασία της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της διασφάλισης των κοινωνικών 

επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη νέα περίοδο 

προγραμματισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2020-2026· 

38. υπογραμμίζει ότι υπάρχει έλλειψη συστηματικής υποβολής πληροφοριών και 

αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής για τη νεολαία· 

καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών στατιστικών υπηρεσιών, όσον 

αφορά την υποβολή συναφών και επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων για τους 

νέους, τα οποία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της επιτυχίας της εφαρμοζόμενης 

στρατηγικής· υποστηρίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλονται ανά τριετία πρέπει να 

συνοδεύονται από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία· 

39. καλεί τα κράτη μέλη να υποδεικνύουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέτρων 

που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης τους· υποστηρίζει, συνεπώς, ότι είναι 

σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν όντως 

προωθούν την απασχόληση· τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης της βιωσιμότητας των 

πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν. 
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