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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. τονίζει ότι στόχος όλων των πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση των νεαρών 
ατόμων για μια Ευρώπη του μέλλοντος, δηλαδή, η διευκόλυνση όλων των νεαρών 
ατόμων για σχολική, επαγγελματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα είναι 
προσανατολισμένη στις τεχνολογικές απαιτήσεις μιας μοντέρνας και αειφόρου κοινωνίας·

2. τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες,
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, δεν οφείλονται στο ύψος των εισοδημάτων 
και του μη μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής 
προστασίας – και ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να προβλέπουν ήδη από την 
πρώτη ημέρα, κοινωνικά δικαιώματα χωρίς περιορισμό, και απορρίπτει κάθε πρόταση που 
αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω αρχής·

3. υπενθυμίζει τη σημασία συγκεκριμένων ελέγξιμων στόχων κατά την υλοποίηση των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τη μείωση της 
ανεργίας των νέων· εκφράζει την άποψη ότι οι στοχοθετημένες ομάδες και οι δείκτες που 
προτείνονται στην πρωτοβουλία θα πρέπει να επιτηρούνται από την Επιτροπή και ότι οι 
πρόοδοι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να μετρώνται με σαφείς δείκτες·

4. εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και 
επαγγελματικής μόρφωσης και για λόγους απασχόλησης, θα πρέπει να ενθαρρύνεται για 
όλους τους νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, όπου κάθε 
μεμονωμένο άτομο θα πρέπει να είναι όμως σε θέση να καθορίζει τον βαθμό 
κινητικότητάς του·

5. τονίζει ότι η μετάβαση από το σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση και το 
πανεπιστήμιο στην αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα θα πρέπει να 
προετοιμάζεται καλύτερα και να πραγματοποιείται άμεσα, και χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους"· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
οι οργανώσεις των νέων θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας αειφόρου 
στρατηγικής για τη μειώση της ανεργίας των νέων, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται επίσημα τα προσόντα τα οποία έχουν αποκτηθεί·

6. πιστεύει ότι το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των νέων καθώς και τα σχολικά 
ιδρύματα θα πρέπει να υποστηριχθούν όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και την προετοιμασία για την επαγγελματική ενσωμάτωση·

7. πιστεύει ότι θα πρέπει να καταργηθούν συμπεριφορές που συνίστανται στην επιλογή ενός 
επαγγέλματος με βάση κριτήρια του φύλου και να ληφθούν μέτρα για την παροχή μιας 
πλήρους, γενικότερης εικόνας των επαγγελματικών δυνατοτήτων, κυρίως με το σκοπό τα 
νεαρά κορίτσια να ενδιαφερθούν έγκαιρα για επαγγέλματα "μαθηματικά και τεχνικά" και 
να ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή·
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8. υπογραμμίζει ότι μια ενεργή πολιτική στην αγορά της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων εργασίας για τους νέους που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο καθώς 
και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αειφόρων και καλής ποιότητας, είναι 
απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων και ότι τα υφιστάμενα 
ταμεία, όπως, π.χ., το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση κατά τρόπο πλέον στοχοθετημένο·

9. υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους θα πρέπει να 
προετοιμασθούν για την αγορά εργασίας μέσω μεμονωμένης υποστήριξης, και ότι οι 
θέσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται δημόσια αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο 
ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση·

10. υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι ένα κατάλληλο μέσο 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε όλα τα στάδια της επιμόρφωσης, αλλά ότι δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας και θα πρέπει να 
εγγυώνται ένα επαρκές εισόδημα και επίπεδο κοινωνικής προστασίας, και ότι θα πρέπει 
να τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις εν λόγω πρακτικές 
περιόδους άσκησης·

11. υπογραμμίζει ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προσφορές διαρκούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ότι η εν 
λόγω δια βίου μάθηση θα πρέπει να ενθαρρύνεται ήδη από την είσοδο των νέων στην 
επαγγελματική ζωή.


