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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Το µέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τους νέους της1
.. Ωστόσο, οι δυνατότητες πολλών 

νέων χάνονται άδικα». Σε αυτό το συµπέρασµα καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής για 
την «Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα»2 η οποία επιδιώκει τη δηµιουργία περισσότερων 
ευκαιριών για τους πολίτες της ΕΕ, τη βελτίωση της πρόσβασης όλων σε ευκαιρίες και την 
έκφραση αλληλεγγύης.  

Οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα του κοινωνικού οράµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
τρέχουσα κρίση ενισχύει την ανάγκη για καλλιέργεια του ανθρώπινου δυναµικού που 
αντιπροσωπεύουν οι νέοι. Η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή καθορίζοντας τη 
στρατηγική για τις µελλοντικές πολιτικές της Ευρώπης για τους νέους. Προτείνει µια νέα, 
ισχυρότερη ανοιχτή µέθοδο συντονισµού (ΑΜΣ) η οποία είναι ευέλικτη και απλουστευµένη 
ως προς τις διαδικασίες υποβολής αναφοράς και ενισχύει τις σχέσεις µε τους τοµείς πολιτικής 
που καλύπτει το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη νεολαία το οποίο περιέχεται στη στρατηγική της 
Λισαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Υιοθετώντας µια διατοµεακή προσέγγιση, 
εντάσσει ορισµένες βραχυπρόθεσµες λύσεις σε µια µακροχρόνια προσπάθεια για την 
ενδυνάµωση των νέων. Η στρατηγική αυτή θα δηµιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες υπό τις 
οποίες οι νέοι θα µπορούσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αξιοποιήσουν το 
δυναµικό τους, να συµµετάσχουν δυναµικά στην κοινωνία και να αναλάβουν ενεργητικότερο 
ρόλο στην οικοδόµηση της ΕΕ. Οι νέοι δεν αποτελούν µια επαχθή ευθύνη αλλά ένα ζωτικό 
πόρο για την κοινωνία, που µπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη υψηλότερων κοινωνικών 
στόχων. 

2. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, αποκτούν παιδιά σε µεγαλύτερη ηλικία και ο αριθµός των 
νέων είναι µικρότερος. Προβλέπεται ότι το 2050 η ηλικιακή οµάδα 15-29 ετών θα αντιστοιχεί 
στο 15,3% του πληθυσµού της Ευρώπης, ενώ σήµερα αντιστοιχεί στο 19,3%3. Αυτές οι 
δηµογραφικές αλλαγές επηρεάζουν τις οικογένειες, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και 
την οικονοµική µεγέθυνση. Η παγκοσµιοποίηση µπορεί να φέρει ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας, αλλά µπορεί επίσης να δηµιουργήσει συγκεκριµένες προκλήσεις για τους ευπαθείς 
εργαζοµένους, όπως είναι οι νέοι, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η κρίση4. Θέµατα όπως η 
κλιµατική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια απαιτούν αλλαγές στη συµπεριφορά και στον 
τρόπο ζωής των µελλοντικών γενεών. Είναι ουσιαστικό να υπάρχουν βασικές ικανότητες 
αρκετά ευέλικτες ώστε να επιτρέπουν τη διά βίου ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, ενώ η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό θέµα. 

Οι νέοι εκτιµούν τη φιλία, το σεβασµό, την ανοχή και την αλληλεγγύη, ενώ η σηµερινή γενιά 
χαρακτηρίζεται από υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, πιο προηγµένες τεχνολογικές γνώσεις 
και µεγαλύτερη κινητικότητα από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Ωστόσο, όπως και η 
υπόλοιπη κοινωνία, οι νέοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε µεγαλύτερο ατοµικισµό και 
ανταγωνιστικές πιέσεις, ενώ δεν διαθέτουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. 

                                                 
1 Ο όρος καλύπτει γενικά τους εφήβους και τους νέους ενήλικους ηλικίας 13 έως·30 ετών. Για 

στατιστικούς σκοπούς δεν χρησιµοποιείται το ίδιο ηλικιακό φάσµα σε όλο το κείµενο. 
2 COM(2008) 412. 
3 Πηγή: Eurostat 
4 COM(2009) 34. 
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Ύστερα από εκτεταµένες διαβουλεύσεις σε όλη την Ευρώπη5, διαπιστώθηκε ότι οι ακόλουθες 
συγκεκριµένες προκλήσεις αποτελούν τις πρωταρχικές ανησυχίες των νέων: εκπαίδευση, 
απασχόληση, κοινωνική ένταξη και υγεία. Οι νέοι της Ευρώπης πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες όπως η συµµετοχή στην κοινωνία των πολιτών και 
στον πολιτικό βίο, ο εθελοντισµός, η δηµιουργικότητα, η επιχειρηµατικότητα, ο αθλητισµός 
και η ανάληψη δράσης σε παγκόσµιο επίπεδο. 

∆υσκολίες όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ένταξη και την υγεία, σε 
συνδυασµό µε προβλήµατα οικονοµικής φύσης ή προβλήµατα που αφορούν τη στέγαση ή τις 
µεταφορές, δεν επιτρέπουν στους νέους να κατακτήσουν την αυτονοµία τους, δηλαδή να 
αποκτήσουν ους πόρους και τις ικανότητες να διαχειρίζονται τη ζωή τους, να συµµετέχουν 
πλήρως στην κοινωνία και να λαµβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις. 

3. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

3.1. Συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ  

Η συνεργασία των νέων αποτελεί έναν καλά διαρθρωµένο και αναπτυγµένο τοµέα πολιτικής 
της ΕΕ. Προγράµµατα της ΕΕ για τους νέους εφαρµόζονται από το 1988. Η διαδικασία 
πολιτικής αναπτύχθηκε µε το λευκό βιβλίο του 20016 και βασίζεται σήµερα σε τρεις άξονες: 

– ενεργός ρόλος των νέων ως πολιτών µέσω της ΑΜΣ µε τέσσερις προτεραιότητες 
(συµµετοχή, ενηµέρωση, εθελοντισµός και καλύτερη γνώση των νέων), κοινοί στόχοι, 
εκθέσεις των κρατών µελών και διαρθρωµένος διάλογος µε τους νέους·  

– κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη µέσω της εφαρµογής του ευρωπαϊκού συµφώνου για 
τη νεολαία7 στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, µε τρεις προτεραιότητες 
(απασχόληση/κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση/κατάρτιση, συνδυασµός επαγγελµατικής και 
ιδιωτικής ζωής). Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Για την προαγωγή της πλήρους 
συµµετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία»8 προχώρησε 
περισσότερο προτείνοντας συµπληρωµατικές ενέργειες· 

– ενσωµάτωση των νέων σε όλες πολιτικές (όπως η καταπολέµηση των διακρίσεων και η 
υγεία). 

3.2. Αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία 

Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά µε το ισχύον πλαίσιο για τις 
πιθανές µελλοντικές ενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε ακρόαση για τους 
νέους το Φεβρουάριο του 2009. Στο πλαίσιο του διαρθρωµένου διαλόγου, 
πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις µε χιλιάδες νέων σε όλη την Ευρώπη. ∆ιοργανώθηκαν 
συναντήσεις µε το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας όπως και µε Εθνικά Συµβούλια Νεολαίας. 
Στο πλαίσιο µιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης δόθηκαν περισσότερες από 5000 απαντήσεις. 
Ερευνητές και διαχειριστές του προγράµµατος «Νεολαία εν δράση» κατέθεσαν επίσης τις 
απόψεις τους. 

                                                 
5 Βλ. τη συνοδευτική εκτίµηση αντικτύπου και τις εκθέσεις σχετικά µε τις διαβουλεύσεις 
6 COM(2001) 681. 
7 Συµπεράσµατα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου 2005 (7619/05). 
8 COM(2007) 498. 
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Συνολικά, η ΑΜΣ θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για συνεργασία και οι προτεραιότητες της 
εξακολουθούν να είναι επίκαιρες. Το πλαίσιο αυτό έχει εµπνεύσει νοµοθεσία ή στρατηγικές 
για τους νέους σε εθνικό επίπεδο. Περισσότερες χώρες προβλέπουν τη συµµετοχή ενώσεων 
νέων στη διαδικασία τους για τη χάραξη πολιτικής Το ευρωπαϊκό σύµφωνο νεολαίας 
ενίσχυσε το ρόλο της νεολαίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, ενώ, παράλληλα, σηµειώθηκε πρόοδος στους 
τοµείς της καταπολέµησης των διακρίσεων και της υγείας. 

Ωστόσο, το πλαίσιο – που λήγει το 2009 - δεν αποδείχθηκε πάντα αποτελεσµατικό και ικανό 
να αποφέρει αποτελέσµατα. ∆εν είναι αρκετά συντονισµένο για να αντιµετωπίσει όλες τις 
προκλήσεις. Υπάρχει συναίνεση για ενισχυµένη διατοµεακή προσέγγιση, όπως ζητήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δήλωση του 2008 για την ενδυνάµωση των νέων. Ο 
διαρθρωµένος διάλογος πρέπει επίσης να µπορεί να οργανώνεται καλύτερα και να 
διευκολύνει περισσότερο την προσέγγιση της µη οργανωµένης νεολαίας, ιδιαίτερα των νέων 
µε τις λιγότερες ευκαιρίες. 

4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ 

4.1. Το όραµα της ΕΕ για τους νέους  

Οι νέοι πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναµικό τους. Το όραµα αυτό αφορά τους 
πάντες, αλλά οι ενέργειες πρέπει να επικεντρώνονται σε όσους διαθέτουν λιγότερες 
ευκαιρίες. Βασίζεται σε µια διττή προσέγγιση: 

– Επένδυση στη νεολαία: διάθεση περισσότερων πόρων για την ανάπτυξη τοµέων 
πολιτικής που επηρεάζουν τους νέους στην καθηµερινή τους ζωή και βελτιώνουν τις 
συνθήκες ζωής τους. 

– Ενδυνάµωση της νεολαίας: προαγωγή του δυναµικού των νέων για την ανανέωση της 
κοινωνίας και τη συµβολή στις αξίες και τους στόχους της ΕΕ. 

Πρέπει να αναπτυχθεί µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των πολιτικών για τους νέους και 
άλλων τοµέων πολιτικής όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η υγεία, 
δίνοντας σηµαντικό υποστηρικτικό ρόλο στις δραστηριότητες και στην εργασία των νέων. Η 
ανανεωµένη ΑΜΣ για τη νεολαία θα ενθαρρύνει την «από κοινού» χάραξη πολιτικής, 
τροφοδοτώντας τις άλλες διαδικασίες συντονισµού πολιτικής µε τη συγκεκριµένη 
εµπειρογνωµοσύνη της και παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να πάρουν το λόγο και να 
κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Η ΕΕ συµβάλλει βοηθώντας τα κράτη µέλη, που είναι 
αρµόδια για τις πολιτικές για τη νεολαία, να συνεργάζονται καλύτερα. 

4.2. Μια µακροπρόθεσµη στρατηγική για τους νέους µε βραχυπρόθεσµες 
προτεραιότητες  

Με βάση τις σηµερινές γνώσεις για την κατάσταση των νέων9, προτείνεται µια νέα 
στρατηγική µε τρεις πρωταρχικούς και αλληλένδετους στόχους που συνδέονται στενά µε τους 
στόχους της ανανεωµένης κοινωνικής ατζέντας:  

                                                 
9 Έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία 2009 
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– δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση 

– βελτίωση της πρόσβασης και πλήρης συµµετοχή όλων των νέων στην κοινωνία 

– προαγωγή της αµοιβαίας αλληλεγγύης µεταξύ της κοινωνίας και των νέων 

Στο πλαίσιο κάθε στόχου, προτείνονται δύο έως τρεις «τοµείς δράσης» µε επιµέρους στόχους 
για τα πρώτα τρία έτη, 2010-2012. Σε κάθε τοµέα υπάρχει ένας κατάλογος πιθανών ειδικών 
ενεργειών που µπορούν να υλοποιήσουν τα κράτη µέλη και/ή η Επιτροπή. Οι προκλήσεις και 
οι ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί νέοι θα αξιολογούνται σε τακτική βάση και θα 
ταξινοµούνται κατά σειρά προτεραιότητας ανά τριετία για να διασφαλίζεται ότι υπάρχει 
ευελιξία και ότι οι τοµείς δράσης αντανακλούν τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των νεότερων 
γενιών. Είναι επίσης δυνατόν να γίνουν προσαρµογές αφότου οριστεί η συνέχεια που θα 
δοθεί στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση µετά το 2010.  

4.2.1. ∆ηµιουργία περισσοτέρων ευκαιριών για τη νεολαία 

Τοµέας δράσης 1 – Εκπαίδευση  

Το 80% περίπου των νέων ηλικίας µεταξύ 20 και 24 ετών στην Ευρώπη έχουν ολοκληρώσει 
την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, ένα τέταρτο των νέων ηλικίας 15 ετών 
παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις στον αναγνωστικό αλφαβητισµό10 και έξι εκατοµµύρια νέοι 
εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς τίτλους σπουδών. Η αύξηση της κινητικότητας 
µεταµορφώνει την ΕΕ σε ανοιχτό χώρο για την ανάπτυξη του ταλέντου και των δυνατοτήτων 
των νέων11

, αλλά είναι ακόµη περιορισµένη.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα ΑΜΣ για την εκπαίδευση12 η οποία θα ασχολείται µε 
τις ακόλουθες µακροπρόθεσµες στρατηγικές προκλήσεις: διά βίου µάθηση και κινητικότητα, 
ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, ισότητα και ρόλος του πολίτη, καινοτοµία και 
δηµιουργικότητα, καθώς και µια νέα προσέγγιση για την αντιστοίχιση των αναγκών της 
αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων τον 21ο αιώνα13. Η ενίσχυση της επίσηµης εκπαίδευσης 
αποτελεί βασική προτεραιότητα, αλλά οι δεξιότητες µπορούν να αποκτώνται εκτός των 
αιθουσών διδασκαλίας, µε τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους και µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

Στόχος 

Η ανεπίσηµη εκπαίδευση των νέων, που αποτελεί συµπλήρωµα της επίσηµης 
εκπαίδευσης, πρέπει να υποστηριχθεί ούτως ώστε να συµβάλει στη διά βίου µάθηση 
στην Ευρώπη, µε την αναβάθµιση της ποιότητάς της, την αναγνώριση των 
αποτελεσµάτων της και την καλύτερη ενσωµάτωσή της στην επίσηµη εκπαίδευση 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

                                                 
10 COM(2008) 425. 
11 Όπως τα προγράµµατα Erasmus και Νεολαία εν δράσει. 
12 COM(2008) 865. 
13 COM(2008) 868.  
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– να αναπτύξουν ευκαιρίες για ανεπίσηµη µάθηση, η οποία αποτελεί µία απο τις πολλές 
ενέργειες για την αντιµετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

– να χρησιµοποιήσουν πλήρως το φάσµα των εργαλείων που δηµιουργήθηκαν σε επίπεδο 
ΕΕ για την επικύρωση των προσόντων και την αναγνώριση των τίτλων14  

– να ενθαρρύνουν τη µαθησιακή κινητικότητα όλων των νέων 

– να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για τη χάραξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των αρµόδιων για την πολιτική για τους νέους  

– να αντιµετωπίσουν τα στερεότυπα που συνδέονται µε τα φύλα µέσω των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων τόσο της επίσηµης όσο και ανεπίσηµης εκπαίδευσης  

– να παρέχουν στους νέους ποιοτικές υπηρεσίες προσανατολισµού και παροχής συµβουλών 

– να αναπτύξουν συµµετοχικές δοµές στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστηµάτων καθώς 
και τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων. 

Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης του Europass, ιδιαίτερα 
για τα προσόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο ανεπίσηµης εκπαίδευσης, και θα παρέχει 
πιστοποιητικά όπως το Youthpass. 

Τοµέας δράσης 2 – Απασχόληση 

Οι περίοδοι µετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση έχουν γίνει πολύ 
µεγαλύτερες και πολύπλοκες. Η ανεργία των νέων είναι κατά µέσο όρο τουλάχιστον διπλάσια 
από ό,τι για το σύνολο του εργατικού δυναµικού· η τρέχουσα οικονοµική κρίση ασκεί 
περισσότερη πίεση στις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας στους νέους. Συχνά οι 
νέοι απασχολούνται σε χαµηλής ποιότητας, προσωρινές θέσεις εργασίας και αµείβονται 
ανεπαρκώς. Η ανεργία των νέων είναι συχνά αποτέλεσµα της έλλειψης δεξιοτήτων ή της 
αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων. Χρειάζονται συστήµατα προσανατολισµού και παροχής 
συµβουλών σχετικά µε τις διάφορες δυνατότητες απόκτησης προσόντων και τις µελλοντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης. 

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σε ποιοτική απασχόληση αποτελεί 
βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση και του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη νεολαία. Η δυναµική αυτή πρέπει να 
διατηρηθεί. Ο αντίκτυπος της χρηµατοοικονοµικής κρίσης στις αγορές εργασίες καθιστά 
ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη να αντιµετωπιστεί η ανεργία των νέων τόσο σε 
βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η ελεύθερη κυκλοφορία του 
εργατικού δυναµικού, που αφορά ιδιαίτερα τους νέους στην αρχή της σταδιοδροµίας τους, 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς.  

Στόχοι 

Η δράση στο πλαίσιο της πολιτικής για την απασχόληση, τόσο στα κράτη µέλη όσο και 
σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να συντονιστεί µε βάση τα τέσσερα συστατικά στοιχεία της 

                                                 
14 Το πρώτο διασφαλίζεται µε εργαλεία όπως το Europass, το EQF ή ECVET και το δεύτερο µε την 

οδηγία 2005/36/ΕΚ. 
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«ευελιξίας σε συνδυασµό µε την ασφάλεια» ώστε να διευκολυνθεί η µετάβαση από το 
σχολείο στην εργασία ή από την αεργία και την ανεργία στην εργασία. Οι νέοι, µετά την 
έναρξη του επαγγελµατικού τους βίου, πρέπει να µπορούν να προχωρούν ανοδικά. 

Πρέπει να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στην εξασφάλιση των κατάλληλων 
δεξιοτήτων για τα επαγγέλµατα για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, µε 
καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων και αναγκών στο εγγύς µέλλον και καλύτερη 
µακροπρόθεσµή πρόβλεψη της ανάγκης δεξιοτήτων. 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να εξασφαλιστεί ότι η απασχόληση των νέων θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
προτεραιότητα 

– να αναπτυχθούν οι επαγγελµατικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται στους 
νέους σε διασυνοριακό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της εξοικείωσης τους, από νεαρή 
ηλικία, µε τον κόσµο της εργασίας 

– να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες που αφορούν τη νεολαία ως µέσο για την υποστήριξη 
της απασχολησιµότητας των νέων  

– να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων για τη χάραξη της πολιτικής 
απασχόλησης και των αρµοδίων για τη χάραξη της πολιτικής για τους νέους καθώς και η 
συµµετοχή των νέων στην πολιτική απασχόλησης 

– να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθεται για την 
προαγωγή της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου. 

– να αναπτύξουν βραχυπρόθεσµα µέτρα στο πλαίσιο των σχεδίων τους για την οικονοµική 
ανάκαµψη µε στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, καθώς και διαρθρωτικά 
µέτρα υπέρ της νεολαίας 

– να αναπτύξουν υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού και παροχής συµβουλών  

– να περιορίσουν τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στην ΕΕ 

– να προαγάγουν την ποιοτική µαθητεία στο πλαίσιο των προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και/ή απασχόλησης 

– να βελτιώσουν τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ούτως ώστε να συµβάλουν στο 
συνδυασµό επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής των νέων ενηλίκων  

Τοµέας δράσης 3 – ∆ηµιουργικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

Η τεχνολογία προσφέρει στη σηµερινή «γενιά του ∆ιαδικτύου» νέες ευκαιρίες για µάθηση, 
δηµιουργία και συµµετοχή, ενώ, παράλληλα, δηµιουργεί προβλήµατα που αφορούν την 
ιδιωτικότητα, την ασφάλεια του ∆ιαδικτύου και την παιδεία στα µέσα. 

Η προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας των νέων αποτελεί µέρος του 
προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 2007-2013 και του 
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ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις βασικές ικανότητες - που περιλαµβάνει τον 
πολιτισµό. Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία αποτελούν τα θέµατα στα οποία είναι 
αφιερωµένο το Ευρωπαϊκό Έτος 2009 και µία από τις στρατηγικές προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν κατά τη νέα ΑΜΣ στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται να σκέφτονται και να δρουν µε τρόπο καινοτοµικό και το 
ταλέντο τους πρέπει να αναγνωρίζεται. Ο πολιτισµός δίνει ώθηση στη δηµιουργικότητα ενώ η 
εκπαίδευση που προάγει το επιχειρηµατικό πνεύµα πρέπει να θεωρείται ως µέσο για την 
ενίσχυση της οικονοµικής µεγέθυνσης και της δηµιουργίας απασχόλησης καθώς και ως πηγή 
δεξιοτήτων, συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, αυτονοµίας και αυτοεκτίµησης. 

Στόχος 

Σε όλους τους νέους πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του ταλέντου τους, οι 
δηµιουργικές, ικανότητες, η επιχειρηµατική αντίληψη και πολιτιστική έκφρασή τους. 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να προωθήσουν την ανάπτυξη των κεφαλαίων «επιχειρηµατικής εκκίνησης» και να 
ενθαρρύνουν την αναγνώριση των νέων επιχειρήσεων 

– να διευκολύνουν την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν το ταλέντο των 
νέων και να προσελκύσουν το ενδιαφέρουν στις τέχνες και τις επιστήµες 

– να προαγάγουν τη συµβολή των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον τοµέα της 
νεολαίας στη δηµιουργικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα των νέων 

– να διευρύνουν την πρόσβαση σε δηµιουργικά εργαλεία, κυρίως αυτά που αφορούν τη 
χρήση νέων τεχνολογιών 

4.2.2. Βελτίωση της πρόσβασης και της πλήρους συµµετοχή όλων των νέων στην κοινωνία 

Τοµέας δράσης 4 – Υγεία και Αθλητισµός 

Η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία (2008-2013) αναγνωρίζει την υγεία των παιδιών και των 
νέων ως προτεραιότητα δράσης και αυτό επιβεβαιώθηκε µε ψήφισµα του Συµβουλίου15. Η 
υγεία πολλών νέων διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας του άγχους, της κακής διατροφής, της 
έλλειψης σωµατικής άσκησης, του σεξ χωρίς προφυλάξεις, του καπνίσµατος, της κατάχρησης 
αλκοόλ και των ναρκωτικών. Ευρύτεροι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοοικονοµικοί 
παράγοντες επίσης επηρεάζουν την κακή υγεία που µπορεί, στη συνέχεια, να αποτελέσει 
εµπόδιο στην ενεργό συµµετοχή. Η ιδιαιτερότητα των νέων όσον αφορά τα θέµατα υγείας 
πρέπει να αντιµετωπιστεί σε διατοµεακή βάση. Εκτός από τη βελτίωση της σωµατικής υγείας 
και της ψυχολογικής ευεξίας των νέων πολιτών, ο αθλητισµός έχει µια εκπαιδευτική 
διάσταση και διαδραµατίζει σηµαντικό κοινωνικό ρόλο16. 

Στόχος 

                                                 
15 2008/C 319 
16 COM(2007) 391. 
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Προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής των νέων και της φυσικής αγωγής, της αθλητικής 
δραστηριότητας και της συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων στον τοµέα της νεολαίας, 
των επαγγελµατιών της υγείας και των αθλητικών οργανώσεων µε έµφαση στην 
πρόληψη και την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας, των τραυµατισµών, των διαφόρων 
µορφών εθισµού και κατάχρησης ουσιών και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας και της 
υγείας όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή. 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να εφαρµόσουν το ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε την υγεία και την ευηµερία των 
νέων και να ενθαρρύνουν την καλή φυσική κατάσταση των νέων και τον αθλητισµό µε την 
εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για τη σωµατική άσκηση17 

– να προωθήσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης σε θέµατα υγείας των διοργανωτών 
δραστηριοτήτων για νέους και των υπευθύνων για θέµατα νεολαίας  

– να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων για τη χάραξη της πολιτικής 
απασχόλησης και των αρµοδίων για τη χάραξη της πολιτικής για τους νέους καθώς και τη 
συµµετοχή των νέων στην πολιτική απασχόλησης 

– να κινητοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε τοπικό επίπεδο για τον εντοπισµό των 
νέων που διατρέχουν κίνδυνο και τη παροχή βοήθειας σε αυτούς 

– να αναπτύξουν ειδικά σχεδιασµένη ενηµέρωση σε θέµατα υγείας για τους νέους, ιδιαίτερα 
για αυτούς που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού, και να 
κινητοποιήσουν τα δίκτυα ενηµέρωσης νέων 

– να προαγάγουν τη διαπαιδαγώγηση σε θέµατα υγείας από συνοµηλίκους στο σχολείο και 
σε οργανώσεις νέων 

Τοµέας δράσης 5 – Συµµετοχή 

Η πλήρης συµµετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτικών και στον πολιτικό βίο αποτελεί 
όλο και µεγαλύτερη πρόκληση, εξαιτίας του χάσµατος µεταξύ των νέων και των θεσµών. Η 
εφαρµογή των σηµερινών κοινών στόχων σχετικά µε τη συµµετοχή και την ενηµέρωση 
δείχνει ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποστήριξη των 
οργανώσεων νέων, τη συµµετοχή στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ή την «εκµάθηση της 
συµµετοχής». Οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να προσαρµοστούν σε τρόπους 
επικοινωνίας δεκτικούς από τους νέους – µεταξύ άλλων, και για πολιτικά και ευρωπαϊκά 
θέµατα - κυρίως για να προσελκύσουν τους νέους που δεν ανήκουν σε οργανώσεις ή 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. 

Στόχος 

Να διασφαλιστεί η πλήρης συµµετοχή των νέων στην κοινωνία, µε την αύξηση της 
συµµετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των τοπικών κοινοτήτων και στην 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, µε την υποστήριξη των οργανώσεων νέων καθώς και 

                                                 
17 Προτεινόµενες ενέργειες πολιτικής για την υποστήριξη της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της 

υγείας, 2008 
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διαφόρων µορφών «εκµάθησης της συµµετοχής», µε την ενθάρρυνση της συµµετοχής 
των µη οργανωµένων νέων και µε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ενηµέρωσης. 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να αναπτύξουν ποιοτικά πρότυπα όσον αφορά τη συµµετοχή των νέων, την ενηµέρωσή 
τους και τη διαβούλευση µε αυτούς 

– να υποστηρίξουν περαιτέρω µε πολιτικά και οικονοµικά µέσα τις οργανώσεις νέων, καθώς 
και τα εθνικά και τοπικά συµβούλια νέων 

– να προωθήσουν την ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy) για να προσεγγίσουν 
περισσότερους µη οργανωµένους νέους 

– να αναπτύξουν περαιτέρω ευκαιρίες για διάλογο µεταξύ των ευρωπαϊκών/εθνικών 
θεσµικών οργάνων και των νέων 

Η Επιτροπή θα αναδιαµορφώσει την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας (European 
Youth Portal) και θα επιδιώξει την µεγαλύτερη προσέγγιση των νέων 

4.2.3. Προαγωγή της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ της κοινωνίας και των νέων 

Τοµέας δράσης 6 – Κοινωνική ένταξη  

Η κοινωνία πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη στους νέους, ιδιαίτερα στους µη προνοµιούχους. 
Το ένα πέµπτο των νέων ηλικίας µεταξύ 16 και 24 ετών αντιµετώπισαν κίνδυνο φτώχειας το 
2006. Ο αποκλεισµός µπορεί να οφείλεται στην ανεργία, την αναπηρία, τις κοινωνικές και 
ατοµικές στάσεις έναντι της µετανάστευσης, στις διακρίσεις, στη σωµατική και/ή ψυχική 
υγεία, στον εθισµό, στην κακοποίηση, στην οικογενειακή βία και στο ποινικό µητρώο. 
Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση και σε βία.  

Η διακοπή της µεταβίβασης της φτώχειας και του αποκλεισµού από γενιά σε γενιά αποτελεί 
βασική προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας της κοινωνικής ΑΜΣ18. Η αντιµετώπιση των 
νέων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού αφορά ένα ευρύ φάσµα 
τοµέων πολιτικής και απαιτεί ολοκληρωµένη δράση. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές για το 
παιδί, την οικογένεια και τη νεολαία είναι αλληλένδετες και η παρούσα ανακοίνωση 
συµπληρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τα δικαιώµατα του παιδιού»19

. 

Στόχος 

Η πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στις οµάδες νέων που 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και η διακοπή της µεταβίβασής των φαινοµένων αυτών 
από γενιά σε γενιά µε την κινητοποίηση όλων των παραγόντων που εµπλέκονται στη ζωή 
των νέων (γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελµατίες του κλάδου της 
υγείας, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, οι ίδιοι οι νέοι, αστυνοµία και 
δικαιοσύνη, εργοδότες κ.ά.) 

                                                 
18 COM (2008) 418, COM (2005) 706. 
19 COM(2006) 367. 
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Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να αντιµετωπίσουν θέµατα που αφορούν τους εφήβους και τους νέους ενηλίκους, ιδιαίτερα 
αυτούς που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας 
και ένταξης  

– να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και των πειραµατικών 
προγραµµάτων για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των νέων 

– να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναµικό των υπευθύνων για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
για νέους και των κοινοτήτων νεολαίας ως µέσων ένταξης  

– να αναπτύξουν τη διαπολιτισµική ευαισθητοποίηση και τις διαπολιτισµικές ικανότητες 
όλων των νέων 

– να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων στην πολιτική ένταξης και τη συνεργασία µεταξύ 
των αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής 

– να αναγνωρίσουν τις περιπτώσεις νέων από µη προνοµιούχα περιβάλλοντα που 
αντιµετώπισαν επιτυχώς τις προκλήσεις, µεταξύ άλλων, και µέσω ειδικών βραβείων 

– να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο των αστέγων, της στέγασης και του οικονοµικού 
αποκλεισµού  

– να προαγάγουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες – π.χ. µεταφορές, ηλεκτρονική 
ένταξη (e-inclusion), υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες. 

– να δώσουν ειδική υποστήριξη στις νέες οικογένειες 

Τοµέας δράσης 7 – Εθελοντισµός 

Η έκφραση αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο µέσω του εθελοντισµού είναι σηµαντική 
για τους νέους και αποτελεί µέσο ατοµικής ανάπτυξης, µαθησιακής κινητικότητας, 
ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη. Ο 
εθελοντισµός των νέων συµβάλλει επίσης σηµαντικά στην αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών. 
Στην πρόσφατη σύστασή του, το Συµβούλιο ζήτησε την άρση των εµποδίων στη 
διασυνοριακή κινητικότητα των νέων εθελοντών.20 

Στόχος 

Υποστήριξη των νέων εθελοντών, µε την ανάπτυξη περισσότερων ευκαιριών για 
εθελοντισµό των νέων, διευκόλυνση του εθελοντισµού µε την άρση των εµποδίων, 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την αξία του εθελοντισµού, αναγνώριση του εθελοντισµού 
ως σηµαντικής µορφής ανεπίσηµης εκπαίδευσης και ενίσχυση της διασυνοριακής 
κινητικότητας των νέων εθελοντών 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής 

                                                 
20 2008/C 319 
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– να προωθήσουν την αναγνώριση των προσόντων µέσω του Europass και του Youthpass 

– να να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των οργανώσεων νέων και των µη διαρθρωµένων 
µορφών εθελοντισµού 

– να εξετάσουν τρόπους για την καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων των εθελοντών και 
να διασφαλίσουν την ποιότητα του εθελοντισµού και να προωθήσουν τη συµµετοχή των 
νέων και των οργανώσεών τους στο Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού (2011) 

Ενέργειες των κρατών µελών 

– να αναπτύξουν εθνικές προσεγγίσεις για τη διασυνοριακή κινητικότητα των νέων 
εθελοντών 

– να αναπτύξουν εθνικές προσεγγίσεις για την προαγωγή της αλληλεγγύης µεταξύ των 
γενεών µέσω του εθελοντισµού 

Τοµέας δράσης 8 – Οι νέοι και ο κόσµος 

Οι νέοι Ευρωπαίοι ανησυχούν ιδιαίτερα για τις παγκόσµιες προκλήσεις, όπως η καταπάτηση 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων, οι οικονοµικές ανισότητες και η υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. Επιθυµούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους για τον υπόλοιπο κόσµο 
µέσω της καταπολέµησης των διακρίσεων, της αρωγής των άλλων και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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Στόχος 

Κινητοποίηση των νέων στο πλαίσιο της παγκόσµιας χάραξης πολιτικών σε όλα τα 
επίπεδα (τοπικό, εθνικό και διεθνές) µε τη χρήση των υφιστάµενων δικτύων και 
εργαλείων νέων (π.χ. διαρθρωµένος διάλογος) και αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής και επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να ενθαρρύνουν «οικολογικές» µορφές κατανάλωσης και παραγωγής από τους νέους (π.χ. 
ανακύκλωση, εξοικονόµηση ενέργειας, υβριδικά οχήµατα κ.τ.λ.) 

– να προωθήσουν τις ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και εθελοντισµό σε περιφέρειες 
εκτός της Ευρώπης  

– να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη νεολαία σε άλλες ηπείρους 

– να ευαισθητοποιήσουν τους νέους σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα θέµατα 
ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο  

4.3. Ένας νέος ρόλος για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους 

Η διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους21 αποτελεί µορφή εξωσχολικής εκπαίδευσης την 
οποία διαχειρίζονται επαγγελµατίες ή εθελοντές διοργανωτές τέτοιων δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, δηµαρχείων, κέντρων νεότητας, εκκλησιών κτλ, η οποία 
συµβάλλει στην ανάπτυξη των νέων. Σε συνεργασία µε τις οικογένειες και άλλους 
επαγγελµατίες, οι διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους µπορούν να συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση της ανεργίας, της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά 
και να παρέχουν ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο. Η διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων 
µπορεί επίσης να βελτιώσει τις δεξιότητες και να βοηθήσει στη µετάβαση από τη εφηβεία 
στην ενηλικίωση. Μολονότι η εργασία αυτή δεν είναι «επίσηµη», πρέπει να καταστεί 
περισσότερο επαγγελµατική. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους συµβάλλει σε όλους 
τους τοµείς δράσης και στους καθορισµένους στόχους τους. 

Στόχος 

Η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους πρέπει να υποστηριχθεί, να αναγνωριστεί 
για την οικονοµική και κοινωνική της συµβολή και να καταστεί πιο επαγγελµατική. 

Ενέργειες των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους 

– να εξασφαλίσουν στους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους επαγγελµατικά προσόντα 
και να προαγάγουν την επικύρωση αυτών των προσόντων µέσω των κατάλληλων 
ευρωπαϊκών εργαλείων (Europass, ΕΠΕΠ, ECVET) 

                                                 
21 Όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την εργασία µε νέους- «οργανωτές κοινωνικοµορφωτικών 

δραστηριοτήτων» είναι ο νοµικός όρος για τους «διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους», όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 149 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 
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– να προωθήσουν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους µέσω, µεταξύ άλλων, των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

– να αναπτύξουν την κινητικότητα των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, όπως 
ορίζεται στη συνθήκη της ΕΚ 

– να αναπτύξουν καινοτοµικές υπηρεσίες, παιδαγωγικές µεθόδους και πρακτικές για τη 
διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους 

Η Επιτροπή θα προωθήσει την ανάλυση του οικονοµικού και κοινωνικού αντίκτυπου της 
διοργάνωσης τέτοιων δραστηριοτήτων. 

5. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5.1. Μια διατοµεακή προσέγγιση 

Το φάσµα των θεµάτων που επηρεάζουν τους νέους απαιτεί διατοµεακές προσεγγίσεις 
πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η πολιτική για τη νεολαία δεν µπορεί να 
προχωρήσει χωρίς αποτελεσµατικό συντονισµό µε άλλους τοµείς. Οι πολιτικές για τους νέους 
µπορούν, από τη µεριά τους, να επιφέρουν αποτελέσµατα σε τοµείς όπως οι πολιτικές για το 
παιδί και την οικογένεια, την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την απασχόληση, τη 
στέγαση και την υγειονοµική περίθαλψη. 

Τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν σε εθνικό επίπεδο τη 
χάραξη διατοµεακής πολιτικής. Η διατοµεακή συνεργασία πρέπει επίσης να αναπτυχθεί µε 
τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, οι οποίοι διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
υλοποίηση των στρατηγικών για τη νεολαία. Το Συµβούλιο θα µπορούσε να εξετάσει το 
ενδεχόµενο να θεσπίσει τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων σχηµατισµών του Συµβουλίου 
και η Επιτροπή θα ενισχύει τον εσωτερικό συντονισµό µέσω διυπηρεσιακών οµάδων. 
Προσοχή θα δοθεί στην αποφυγή της επικάλυψης µε υπάρχοντες µηχανισµούς. Απαιτείται 
επίσης βελτίωση των γνώσεων και αποτελεσµατική διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.  

5.2. ∆ιάλογος µε τη νεολαία 

Ο διαρθρωµένος διάλογος παρατηρεί την υλοποίηση της στρατηγικής και αποτελεί πεδίο για 
κοινό προβληµατισµό σχετικά µε τις προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των εθνικών τους 
πολιτικών για τη νεολαία, τα κράτη µέλη καλούνται να διοργανώσουν ένα µόνιµο και τακτικό 
διάλογο µε τους νέους. Με τη συνεργασία των Αντιπροσωπειών της Επιτροπής, ο διάλογος 
αυτός θα µπορούσε να περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν την ΕΕ. 

Μια οµάδα εργασίας µε τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας θα συγκροτηθεί 
το 2010 για την αναθεώρηση του διαρθρωµένου διαλόγου (συµµετοχή των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών συµβουλίων νέων, συµµετοχή µη οργανωµένων νέων, ρόλος των 
εκδηλώσεων της ΕΕ, παρακολούθηση κ.τ.λ.) Οι κοινωνικοί εταίροι και οι νεοεµφανιζόµενοι 
ενδιαφερόµενοι για την πολιτική για τους νέους (όπως βιοµηχανία, ιδρύµατα, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και µέσα που απευθύνονται στους νέους) θα συµµετέχουν, όταν κρίνεται 
σκόπιµο. 
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Προτείνεται να πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση ένας κύκλος διαρθρωµένου διαλόγου µε 
τους νέους. Τα θέµατα για τη νέα περίοδο θα καθοριστούν από κοινού µε τους συµµετέχοντες 
στο διάλογο και µπορούν να είναι τα εξής:  

– απασχόληση των νέων (2010) 

– οι νέοι και ο κόσµος (2011) 

5.3. Αλληλοδιδαχή από οµολόγους για καλύτερη χάραξη πολιτικής  

Προτείνονται δύο διαδικασίες αλληλοδιδαχής µεταξύ των κρατών µελών: «σεµινάρια υψηλού 
επιπέδου», όταν η πολιτική συνεργασία είναι ουσιαστική, και «δηµιουργία οµάδων», όταν 
απαιτείται τεχνική εµπειρογνωµοσύνη. Τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να συµµετέχουν σε 
αυτές τις δραστηριότητες αλληλοδιδαχής. 

Προτάσεις για την επόµενη περίοδο 

– σεµινάριο υψηλού επιπέδου για τη διατοµεακή συνεργασία (2010) 

– οµάδα σχετικά µε τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους (2011) 

– σεµινάριο υψηλού επιπέδου για τον εθελοντισµό των νέων (2011) 

– οµάδα σχετικά µε την υγεία των νέων (2012) 

– σεµινάριο υψηλού επιπέδου για τη δηµιουργικότητα (2012) 

5.4. Εφαρµογή 

Τα κράτη µέλη αποτελούν την κινητήρια δύναµη για την εφαρµογή της παρούσας 
στρατηγικής. Η διατοµεακή προσέγγιση καθώς και η ενίσχυση των εργαλείων ΑΜΣ 
αναµένεται να προσφέρουν µεγάλη βοήθεια. Πρέπει να διοργανωθούν εναρκτήριες 
συνεδριάσεις για τις προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο µε τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων 
µερών και άλλων υπουργείων. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να συµµετέχουν και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ο συντονισµός και η συµµετοχή των αρµόδιων φορέων σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου πολιτικής είναι καθοριστικοί παράγοντες. 

Οι συναντήσεις µε τους γενικούς διευθυντές που είναι αρµόδιοι για τη νεολαία πρέπει να 
έχουν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή του νέου πλαισίου συνεργασίας. 

5.5. Τεκµηριωµένη χάραξη πολιτικής  

Η καλύτερη γνώση αποτελεί προαπαιτούµενο της ορθής πολιτικής. Τα σηµερινά εργαλεία 
(π.χ. στοιχεία της Eurostat, εθνικές εκθέσεις, Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την Πολιτική 
για τη Νεολαία (ΕΚΓΠΝ), πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα) αποτελούν ένα πρώτο 
βήµα, όπως και η τριετής έκθεση για τη νεολαία στην Ευρώπη. Υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη 
για ανταλλαγή των αποτελεσµάτων των ερευνών και για δικτύωση των ερευνητών σε όλη την 
Ευρώπη. Η Επιτροπή προτείνει: 

– να εδραιωθεί το ΕΚΓΠΝ µε την ολοκλήρωση του προφίλ των χωρών 
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– να επανεξεταστούν οι ισχύουσες τάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες µέσω του 
Eurydice 

– να καταρτιστεί πίνακας των υφιστάµενων δεικτών και των κριτηρίων συγκριτικής 
αξιολόγησης όσον αφορά τη νεολαία στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική 
ένταξη και την υγεία 

– να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας για να συζητήσει τους πιθανούς «περιγραφείς» (απλοί 
δείκτες) για τις προτεραιότητες που αφορούν τη συµµετοχή, τον εθελοντισµό, τη 
δηµιουργικότητα και τη νεολαία στον κόσµο, καθώς και για τους νέους που δεν 
βρίσκονται στην εκπαίδευση, σε απασχόληση ή σε κατάρτιση. 

– να διενεργηθούν µελέτες σχετικά µε τα εξής θέµατα: 

• «Baby Bonds» - η χρήση των κεφαλαίων που διατηρούνται σε καταπίστευµα για 
να υποστηριχθεί η αυτονοµία των νέων αργότερα στη ζωή τους (2010) 

• κοινωνικός και οικονοµικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται 
για τους νέους (2011) 

• ηλεκτρονική συµµετοχή των νέων και κοινωνία της πληροφορίας (2012) 

– να καταρτίζονται τακτικά ευρωβαρόµετρα για τη νεολαία 

– να προαχθεί η χρήση του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα στην ΕΕ όσον αφορά την 
έρευνα για θέµατα νεολαίας και τη συνέχεια που θα δίνεται στα πορίσµατά της. 

5.6. Απλουστευµένες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων 

Θα υποβάλλεται, κάθε τριετία, κοινή έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε 
την εφαρµογή των προαναφερόµενων προτεραιοτήτων. Η έκθεση αυτή θα βασίζεται σε 
αντίστοιχες εκθέσεις των κρατών µελών και θα συνοδεύεται από το «Οι νέοι σε αριθµούς» 
(Youth in Figures), µια επισκόπηση της ΕΕ για την κατάσταση των νέων που εκπονείται σε 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις οργανώσεις νέων. Η Επιτροπή συνιστά τη δηµοσίευση 
των εθνικών εκθέσεων. 

5.7. Κινητοποίηση των προγραµµάτων και των ταµείων της ΕΕ 

Το πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» υποστηρίζει την πολιτική για τη νεολαία και τις 
προτεραιότητές της, ιδιαίτερα τη διασυνοριακή κινητικότητα, τον εθελοντισµό, τη 
συµµετοχή, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους και την πολιτική συνεργασία (π.χ. 
αλληλοδιδαχή, διαρθρωµένος διάλογος, µελέτες, ευρωβαρόµετρα και καλύτερα γνωστικά 
εργαλεία). Άλλα προγράµµατα και κονδύλια παρέχουν επίσης πολλές ευκαιρίες για όλους 
τους νέους και πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά σε αυτούς, όπως το πρόγραµµα 
«Πολιτισµός», το πρόγραµµα για τη διά βίου µάθηση, τα προγράµµατα PROGRESS, 
MEDIA, το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες, το πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & 
Καινοτοµία και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

5.8. Συνεργασία µε άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισµούς 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµβάλλει τακτικά στην πολιτική για τη νεολαία. Η Επιτροπή 
καλεί το Κοινοβούλιο να αντιδράσει στην παρούσα ανακοίνωση και προτίθεται να το τηρεί 
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ενήµερο σχετικά µε την υλοποίησή της. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να συνεργαστεί µε την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και την Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης στους τοµείς κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως η συµµετοχή των νέων, η διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους και η 
καλύτερη γνώση της νεολαίας. 




