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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης παίζουν βασικό ρόλο 
στην καταπολέμηση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση της γρήγορης εξέλιξης της αγοράς εργασίας απαιτεί περισσότερες 
επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), στην αναβάθμιση της 
παιδείας και στην έρευνα, καθώς και ευέλικτα προγράμματα και βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διττά εκπαιδευτικά συστήματα εξαρτώνται από τη στενή 
συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με υψηλό βαθμό συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη με έντονα θεσμοθετημένη 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και αγοράς εργασίας παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ανεργίας των νέων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν χρήσιμο μέσο που 
διευκολύνει και ενθαρρύνει τη μετάβαση των νέων από το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να 
περιέχει τη λογική της κατάρτισης· λαμβάνοντας αντίθετα υπόψη ότι οι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης υπόκεινται συχνά σε κατάχρηση από τους εργοδότες που τις 
χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν φθηνό και ελάχιστα προστατευόμενο εργατικό 
δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να 
πραγματοποιήσουν συχνά πολλές περιόδους πρακτικής άσκησης, με πολύ χαμηλές 
αποδοχές ή και αμισθί, προτού μπορέσουν να εξασφαλίσουν σταθερή απασχόληση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές περικοπές και τα 
λοιπά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί, ιδίως στα κράτη μέλη με ευάλωτες 
οικονομίες, υποβαθμίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης και έχουν άμεσες δυσμενείς 
επιπτώσεις στις πιθανότητες των νέων να αποκτήσουν πρόσβαση και να παραμείνουν 
στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας· επιπλέον, υπάρχει μεγάλη φορολογική
επιβάρυνση του επιχειρηματικού κόσμου σε πολλά κράτη μέλη·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011, 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών και 6,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25 έως 30 ετών δεν έλαβαν καμία εκπαίδευση και καμία 
κατάρτιση και δεν είχαν εργασία (φαινόμενο ΝΕΕΤ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας και να εξασφαλίζουν 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους απολυμένους εργαζομένους και τους άνεργους 
νέους

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) μπορεί να παράσχει 
χρηματοδότηση για επενδύσεις σε χώρες όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι άνω 
του μέσου όρου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕθα μπορούσε να εστιάζει 
περιφερειακά σε στρατηγικές επενδύσεις για τη βελτίωση και την επέκταση των 
ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και για την ανάπτυξη δυναμικού καινοτομίας·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς δεν πρέπει να αποβεί σε 
βάρος της απόκτησης μιας αρχικής βάσης γνώσεων που θα είναι όσο το δυνατόν 
ευρύτερη, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την προσαρμογή στους 
κινδύνους της ανεργίας και την προσαρμογή στις αντιξοότητες της ζωής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία μιας υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια της σχολικής φοίτησης προκειμένου να αποτρέπεται η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να ενσωματώνονται καλύτερα τα παιδιά που 
προέρχονται από τα πιο μειονεκτικά κοινωνικά περιβάλλοντα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι βελτιώνουν την ποιότητα, την 
προσβασιμότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση και διευκολύνουν τη διαδραστική, 
δημιουργική, ευέλικτη και εξατομικευμένη διαδικασία εκμάθησης μέσω της χρήσης ΤΠΕ 
και νέων τεχνολογιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοιχτή εκπαίδευση ενισχύει τη βιώσιμη 
απασχολησιμότητα υποστηρίζοντας τη δια βίου μάθηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου υπονομεύει σοβαρά την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης και ότι απαιτούνται ολοκληρωμένα 
μέτρα για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 2020 που αφορά τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω του 10%· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι 
εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς είναι συχνότερα άνεργοι και αντιμετωπίζουν συχνότερα 
τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται σκόπιμο να 
αναπτυχθούν προγράμματα επανένταξης που θα προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία, 
καθώς επίσης και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που είναι υπερβολικά 
εκτεθειμένες στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου όσο και οι καθηγητές 
πανεπιστημίου έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς προκλήσεις που προέρχονται από 
το ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, πράγμα που απαιτεί 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενός συνόλου ικανοτήτων, καινοτόμων προσεγγίσεων και 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας ως καίριας σημασίας παράγοντα για την εξασφάλιση 
πραγματικής εκπαίδευσης των νέων και απασχολησιμότητάς τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενωσιακά προγράμματα κινητικότητας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της νέας γενιάς και η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική 
ηλικία προωθούν τις προοπτικές απασχόλησης και ενθαρρύνουν την κινητικότητα της 
αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα κινητικότητας των νέων για 
την περίοδο 2014-2020 πρέπει να παρέχουν πραγματικές ευκαιρίες για απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της 
απασχόλησης των νέων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 
απαιτείται ολοκληρωμένη ανάλυση των πόρων της ΕΕ που επενδύθηκαν στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και ένα αποτέλεσμα συνεργειών μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και 
πόρων εθνικής και ενωσιακής χρηματοδότησης θα συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή των 
μέτρων για την απασχόληση των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστηριχθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να 
μεταφραστούν σε συγκεκριμένες ενέργειες στα εδάφη της Ένωσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα υψηλά συνολικά επίπεδα ανεργίας των νέων, ορισμένοι 
τομείς, όπως οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας, η έρευνα και η 
ανάπτυξη και ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, αντιμετωπίζουν ολοένα και 
περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων με εξειδικευμένο 
προσωπικό·

1. ανησυχεί σοβαρά για τις περικοπές των κρατών μελών στη χρηματοδότηση όσον αφορά 
τους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νέας γενιάς, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει 
τον αποκλεισμό των νέων τόσο από την εκπαίδευση όσο και από την απασχόληση, 
υπενθυμίζει δε ότι οι πιστώσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να 
θεωρούνται απαραίτητη και ανεκτίμητη επένδυση για το μέλλον· εφιστά την προσοχή 
στην ανάγκη πιο αποτελεσματικής διοχέτευσης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους·

2. ζητεί συγκεκριμένα από τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο, με τη στήριξη της 
Επιτροπής, τους νέους οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία εκπαίδευση ή κατάρτιση ή τους 
νέους που δεν εργάζονται, έτσι ώστε να τους προσφέρουν ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης 
και κατάρτισης οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις 
εμπειρίες που απαιτούνται για την επαγγελματική τους ένταξη ή για την επανένταξή τους 
στο εκπαιδευτικό σύστημα σε προγράμματα σπουδών που θα είναι προσαρμοσμένα στις 
ανεπαρκείς τους επιδόσεις·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση του επιπέδου πρόωρης εγκατάλειψης, καθώς 
και τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού προτύπου εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας, 
που θα μειώσει τον αριθμό των ΕΑΕΚ, οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στη 
μακροχρόνια ανεργία·

4. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η καθολική εκπαίδευση και κατάρτιση 
υπενθυμίζοντας τη σημασία του ρόλου των περιφερειών στις πολιτικές της κατάρτισης, 
της απασχόλησης και της κινητικότητας και ζητεί να αξιοποιηθούν τα μέσα που 
διαθέτουν οι περιφέρειες για να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας και για να τους βοηθήσουν να διαφοροποιήσουν τις δεξιότητές τους· 

5. ζητεί ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδίως 
σε σχέση με τη σύγχρονη διδακτική, καθώς και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών· 
επισημαίνει ότι η διά βίου μάθηση ξεκινά ήδη από την εκπαίδευση κατά τα πρώτα έτη της 
ζωής και τονίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να προαχθούν κυρίως οι γλωσσικές 
δεξιότητες εν είδει παιχνιδιού·

6. καλεί τα κράτη μέλη και τα αντίστοιχα ιδρύματα να θέσουν ως προτεραιότητα στα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα τους τομείς των επιστημών, των τεχνολογιών, της 
μηχανικής και των μαθηματικών προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αναμενόμενες 
ανάγκες εργατικού δυναμικού με υψηλά προσόντα·

7. ζητεί τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων για 
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την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται δυνάμει των διαφόρων προγραμμάτων, 
το οποίο θα περιέχει μέτρα απασχόλησης στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητάς τους και όχι μόνο αναφορικά με την οικονομική ποσοτική εφαρμογή 
τους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση τομεακών 
πολιτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη 
συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με την 
ανάπτυξή τους· εκτιμά ότι εάν καταστούν πραγματικοί συμμετέχοντες και όχι απλώς 
παρατηρητές και/ή δικαιούχοι των διαδικασιών, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
νομιμότητας και στην προσθήκη αξίας στη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία·

9. ζητεί να αυξηθεί η αξιοποίηση των υψηλής ποιότητας διττών συστημάτων εκπαίδευσης, 
τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική με την πρακτική διδασκαλία· υπογραμμίζει τη 
σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων 
συστημάτων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ποιοτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για ένα σύγχρονο διττό σύστημα εκπαίδευσης, υποστηριζόμενη από κατάλογο 
βασικών ευρωπαϊκών επαγγελμάτων με ευρύ ορισμό και χωρίς ακαδημαϊκό χαρακτήρα·

10. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει ενεργά υποστήριξη και πρωτοβουλίες, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· 
ενθαρρύνει τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· υποδέχεται ευνοϊκά 
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για την 
μαθητεία·  αναμένει από την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
να καταρτίσει ένα διαφανές ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής 
άσκησης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο ποιότητας για τα 
προγράμματα πρακτικής εξάσκησης και μαθητείας, συμπεριλαμβανομένης αξιοπρεπούς 
αμοιβής και αναγνώρισης των αποκτηθεισών γνώσεων ως εργασιακής πείρας, και να 
ενισχύσουν την παροχή συμβουλών και προσανατολισμού από τα πρώτα χρόνια της 
σχολικής φοίτησης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων να λαμβάνουν 
συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να διευκολύνεται 
η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· 

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν τις συμπράξεις 
μεταξύ επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την 
καλύτερη σύνδεση των προγραμμάτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, 
επεκτείνοντας παραδείγματος χάρη τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων και τις συμμαχίες 
γνώσης·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να απομακρύνουν τους υφιστάμενους φραγμούς στις δομές 
διασυνοριακής μαθητείας, άσκησης και πρακτικής ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στην προσφορά και τη ζήτηση ευκαιριών κατάρτισης βασισμένων στην εργασία για τους 
νέους και βελτιώνοντας έτσι την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα, ιδίως στις 
μεθοριακές περιοχές·

14. εξαίρει τη σημασία της ενίσχυσης της ποιότητας της ΕΕΚ με στόχο την εξεύρεση της 
αναγκαίας ισορροπίας ανάμεσα στην εκπαίδευση και στη ζήτηση εκ μέρους της αγοράς 
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εργασίας· θεωρεί ότι η προαγωγή της ΕΕΚ δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι η αλληλεπίδραση και οι δυνατότητες μετακίνησης 
μεταξύ επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθούν· τονίζει ότι 
απαιτούνται πιο ευέλικτα προγράμματα για την διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και 
την καλύτερη προσαρμογή στις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας·

15. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των προτύπων ποιότητας στην τριτοβάθμια και την 
επαγγελματική εκπαίδευση· υπογραμμίζει τη σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων, την κινητικότητα 
και την καλύτερη συνειδητοποίηση των νέων στην ενιαία αγορά· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση ξένων γλωσσών στα εκπαιδευτικά τους συστήματα·

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την αναγνώριση της άτυπης εκπαίδευσης καθώς 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας με την 
ανάπτυξη των καίριας σημασίας διαπροσωπικών δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της γρήγορης επέκτασης των ορθών πρακτικών σε ό,τι αφορά 
την πρόσβαση των κοριτσιών και των γυναικών στις σπουδές που θεωρούνταν ανέκαθεν 
πιο «ανδρικές» και κυρίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ)·

17. υπογραμμίζει τη σημασία της απόκτησης εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως δεξιοτήτων ΤΠΕ, 
ηγετικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, γλωσσικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 
μεταξύ άλλων σπουδάζοντας στο εξωτερικό, για τη βελτίωση των προοπτικών των νέων 
στην αγορά εργασίας και την προσαρμοστικότητα τους στις μελλοντικές εξελίξεις της 
αγοράς εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν αυξημένη σημασία στις δεξιότητες 
αυτές στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα·

18. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την αυτοαπασχόληση των νέων βελτιώνοντας την 
εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
για τη μείωση της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων των νέων ως προϋπόθεσης για την 
επιτυχή επιχειρηματικότητα· ζητεί τη φορολογική διευκόλυνση επιχειρήσεων που έχουν 
ιδρυθεί και διευθύνονται από νέους, με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της δυνατότητας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια και τις 
διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων εντός της ΕΕ, ιδίως μέσω του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση, του Europass και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών 
Προσόντων και να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την 
επικύρωση της άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης· τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 
υλοποίησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω 
πρωτοβουλιών·

20. χαιρετίζει τη συγκρότηση συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να 
δεσμευθούν στην αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή του συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως μέσου στήριξης των νέων αμέσως μετά την περάτωση της 
εκπαίδευσης· υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης της εγγύησης για όλους τους νέους
ηλικίας έως 30 ετών·



PE510.555v02-00 8/9 AD\940338EL.doc

EL

21. τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης του Συστήματος Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων διαρθρωτικών ταμείων 
της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης που προορίζονται για τους 
νέους αποτελεί έναν από τους ουσιώδεις στόχους της πολιτικής συνοχής που 
υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ· τονίζει ωστόσο ότι οι εν λόγω προσπάθειες δεν 
πρέπει να αποθαρρύνουν τις διαρθρωτικές προσπάθειες και μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για να καταστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι αγορές εργασίας σε 
ορισμένα κράτη μέλη κατάλληλα για τις προκλήσεις του μέλλοντος·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφείς στόχους και δείκτες για το 
σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία προκειμένου να είναι σε θέση να υπολογίζουν και να 
αξιολογούν αποτελεσματικά τον αντίκτυπο της εν λόγω πρωτοβουλίας·

23. τονίζει τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων κινητικότητας των σπουδαστών και καλεί τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη σχεδιαζόμενη αύξηση της χρηματοδότησης των εν λόγω 
προγραμμάτων δυνάμει του νέου ΠΔΔ 2014-2020· εξαίρει τον ρόλο του προτεινόμενου 
Ενωσιακού Συστήματος Δανειακής Εξασφάλισης για φοιτητές μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων πλήρους φοίτησης στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων και το πολυδιάστατο σύστημα κατάταξης των 
πανεπιστημίων·

24. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στο σύνολο των προγραμμάτων της 
ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, με γνώμονα ένα συνολικό και 
ολοκληρωμένο όραμα που θα συνδέεται με την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε 
κίνηση» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

25. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ευρύτερη πρόσβαση στις προσφορές απασχόλησης 
και πρακτικής εξάσκησης για τους νέους και ότι θα ενσωματωθεί στα πανεπιστημιακά 
προγράμματα βασική κατάρτιση για την αναζήτηση απασχόλησης·

26. επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης της ΕΕ πρέπει να προωθούν την αρχή της 
ισότητας ευκαιριών· ζητεί, επιπλέον, την ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων ώστε 
να διευκολύνεται η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας 
για την κοινωνία της γνώσης·
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