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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τον αντίκτυπο της στρατηγικής για τη νεολαία κατά τον πρώτο κύκλο (2010-
2012), ο οποίος παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για διατομεακή συμμετοχή της Επιτροπής, 
των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων·

2. επισημαίνει ότι οι παράμετροι της απασχόλησης στη στρατηγική για τη νεολαία 
καθίστανται όλο και πιεστικότερα επίκαιρες, δεδομένης της παρούσας κρίσεως και του 
ανησυχητικά υψηλού βαθμού ανεργίας στη νεολαία· τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος (2013-
2015), με έμφαση στην ανεργία των νέων, την παιδεία και την κατάρτιση, πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των δύο γενικών στόχων της στρατηγικής για τη νεολαία, που 
συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τη νεολαία στην αγορά εργασίας και 
στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

3. τονίζει ότι ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες υψηλού κινδύνου για 
κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός εκπαιδεύσεως, 
απασχολήσεως και καταρτίσεως, καθώς και των μειονεκτούντων νέων·

4. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μέσω 
διαλόγου μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα και των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
απασχόλησης μέσω μιας βελτιωμένης σύνδεσης μεταξύ της αρχικής και της περαιτέρω 
επαγγελματικής κατάρτισης και μέσω της εισαγωγής διττών εκπαιδευτικών συστημάτων·

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για Ποιοτικό Πλαίσιο στα Προγράμματα 
Κατάρτισης και για Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας, με σκοπό την προώθηση 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας καθ’ όλη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν επειγόντως την "Εγγύηση για τους Νέους", για να καταπολεμήσουν την 
ανεργία των νέων, αξιοποιώντας τα 6 δισ. ευρώ των πιστώσεων που διαθέτει η ΕΕ για την 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει έμπρακτη 
υποστήριξη σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν την "Εγγύηση για τους Νέους"·

6. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό 
συμπλήρωμα των αναγκαίων επενδύσεων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί τα 
κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ), όταν εφαρμόζουν τη στρατηγική για τη νεολαία· τονίζει ότι τα κονδύλια για την 
απασχόληση των νέων πρέπει να θεωρούνται επένδυση·

7. απευθύνει προτροπή για ενεργό συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων, ιδίως των 
κοινωνικών εταίρων, κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία.


