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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:

1. θεωρεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση των 
νέων στην αγορά εργασίας και τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν τα προγράμματα 
διά βίου μάθησης προσιτά σε όλους και να εφοδιαστούν τα άτομα με τις δεξιότητες και 
τις ικανότητες που περιγράφονται στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας»·

2. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βοηθηθούν οι νέοι να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχείρηση και εισηγείται μια ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
που θα καλύπτει την επιχειρηματικότητα, το κεφάλαιο εκκίνησης, τη φορολόγηση των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων, την υποστήριξη όσον αφορά την κατάρτιση·

3. θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας 
και ζητεί τη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και 
των εργαζομένων·

4. στηρίζει τη διάταξη για τις περιόδους άσκησης προκειμένου να συμπληρωθεί το σχολικό
πρόγραμμα, παρέχοντας στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, 
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μελλοντική είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

5. θεωρεί την ανάπτυξη των προγραμμάτων πρακτικής εξαιρετικά σημαντική καθώς αυτά 
συνιστούν μια ευκαιρία να αρχίσει κανείς να εργάζεται με μικρή μόνο προηγούμενη 
εμπειρία και κατάρτιση· θεωρεί ότι τα προγράμματα πρακτικής είναι ένα χρήσιμο μέσο 
συνδυασμού εκπαίδευσης και εργασίας, καθώς ορισμένα προγράμματα δείχνουν ποσοστό 
εισόδου στην εργασία της τάξεως του 70% μετά από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 
πρακτικής·

6. θεωρεί ότι οι μαθητευόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα και ότι αυτή η 
επαγγελματική κατάρτιση στον τόπο εργασίας πρέπει να χρησιμεύσει ως μέσο απόκτησης 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων· στηρίζει την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και 
εργασίας και υποστηρίζει ότι εκτός από την τεχνολογία και την επιστήμη πρέπει, επίσης, 
να διδάσκονται ξένες γλώσσες,

7. υπενθυμίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για το 2020 θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας των πολιτών· καθώς οι νέοι αποτελούν θεμελιώδη 
παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της, θεωρεί ουσιώδες να τους παρέχεται 
καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση.


