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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση 
του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας
(2009/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας SEC(2010)0114,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε 
δεξιότητες» (COM(2008)0868),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Παράρτημα της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» 
(SEC(2008)3058),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την 
απασχόληση» (COM(2009)0257),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις Νέες δεξιότητες για νέες 
θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των 
αναγκών σε δεξιότητες, που εγκρίθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου 2009,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προαγωγή της πλήρους 
συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» (COM(2007) 
0498), συνοδευόμενη από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Απασχόληση των νέων στην ΕΕ» (SEC(2007)1093),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη 
νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση. Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας» (COM(2009)0200).

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων» (COM(2009)0329),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009», 
Νοέμβριος 2009,

– έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας: δράση τώρα» που εκπόνησε η Επιτροπή και περιλαμβάνει συμβουλές και 
βασικές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της 
μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
Φεβρουάριος 2010,

– έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Δρόμοι προς την απασχόληση: 
τρέχουσες πρακτικές και μελλοντικές ανάγκες για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά 
εργασίας, η απασχόληση και η ανεργία στους νέους: θεωρήσεις για την καλύτερη 
ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας», που ζητήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
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του προγράμματος Νεολαία (Pathways to Work: Current practices and future needs for the 
labour-market integration of young people, Young in Occupations and Unemployment: 
thinking of their better integration in the labour market - τελική έκθεση για τη νεολαία, 
Σεπτέμβριος 2008),
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– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound για τη νεολαία και την απασχόληση, Μάρτιος 
2007,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Επαγγελματικός προσανατολισμός: 
ικανότητες των επαγγελματιών και τρόποι απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη» 
(Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in 
Europe), Μάρτιος 2009,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Δεξιότητες για το μέλλον της Ευρώπης: 
πρόβλεψη των αναγκών για επαγγελματικές δεξιότητες» (Skills for Europe’s future: 
anticipating occupational skill needs), Μάιος 2009,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Cedefop για την έρευνα σχετικά με την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: συγκεφαλαιωτική έκθεση με 
τίτλο «Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Modernising 
vocational education and training), Δεκέμβριος 2009,

– έχοντας υπόψη τις προβλέψεις για την απασχόληση 2008 του ΟΟΣΑ με τίτλο «Επιτυχής 
εκκίνηση; μετακινήσεις των νέων στην αγορά εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ» (Off to a 
Good Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries), Νοέμβριος 2008,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία το οποίο έχει στόχο την 
προώθηση της συμμετοχής όλων των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την 
κοινωνία, Μάρτιος 2005,

– έχοντας υπόψη την αναφορά 1452/2008, της κ. Anne - Charlotte Bailly, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Génération Précaire, σχετικά με τη δίκαιη πρακτική άσκηση 
και την κατάλληλη πρόσβαση των νέων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (C-555/07) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, Ιανουάριος 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μαζική αύξηση των 
ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν 
επηρεαστεί δυσανάλογα από αυτήν την τάση και περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι 
κάτω των 25 ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2009, αριθμός που ισούται 
με ποσοστό 21,4% όλων των νέων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση των νέων επιφέρουν 
δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την κοινωνία, με αποτέλεσμα την 
απώλεια ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης η οποία 
υπονομεύει τις επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, τις αυξημένες δαπάνες 
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κοινωνικής πρόνοιας, τις μη επαρκώς αξιοποιημένες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, και τον κίνδυνο της μακροπρόθεσμης ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις οικονομικές και δημογραφικές προβολές θα 
προκύψουν 80 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, η 
πλειονότητα των οποίων θα απαιτεί εργατικό δυναμικό με δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας για άτομα με δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου σε όλη την ΕΕ αγγίζει περίπου το 85%, για δεξιότητες μεσαίου επιπέδου το 70% 
και για δεξιότητες χαμηλού επιπέδου το 50%,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και μεταξύ των 
θέσεων εργασίας αποτελεί διαρθρωτική πρόκληση για τους νέους σε όλη την 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη οι μαθητείες έχουν σε μεγάλο βαθμό θετικό αντίκτυπο στην 
πρόσβαση των νέων στην απασχόληση,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω ηλικίας κατά την 
είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίσουν την ανεργία και τη φτώχεια σε σχέση με τους νέους,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία οδηγεί τους νέους από την κοινωνική 
εξάρτηση στην αυτάρκεια, τους βοηθά να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τους επιτρέπει να 
συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία, οικονομικά και κοινωνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών εισάγουν διακρίσεις, όπως ο ελάχιστος μισθός για 
τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Revenu minimum d'insertion στη Γαλλία και οι 
μειωμένες παροχές απασχόλησης για τους νέους στη Δανία, εμποδίζουν την είσοδο των 
νέων στην ενήλικη, ανεξάρτητη ζωή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία αναφοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη 
νεολαία δεν έχουν επιτευχθεί,

1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση έναντι των 
νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα· Η πτυχή της ποιότητας της 
αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, και τα βασικά 
πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, όπως οι 
ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία, πρέπει να αποτελούν βασικούς προβληματισμούς στο πλαίσιο των προσπαθειών 
που καταβάλλονται·

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν στρατηγική απασχόλησης για την ΕΕ 
η οποία να συνδυάζει τα οικονομικά μέσα και τις πολιτικές απασχόλησης, προκειμένου 
να αποφευχθεί η ανάπτυξη δίχως θέσεις εργασίας, και συνεπάγεται τον καθορισμό 
φιλόδοξων σημείων αναφοράς για την απασχόληση των νέων ανθρώπων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποδοτικά κίνητρα για δημόσιους και ιδιώτες 
εργοδότες, ώστε να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας για νέους και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα της νεολαίας·
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4. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σφαιρικές και στοχοθετημένες πολιτικές για την αγορά 
εργασίας οι οποίες θα διασφαλίζουν την ένταξη με σεβασμό και την ουσιαστική 
απασχόληση των νέων, π.χ. μέσω της δημιουργίας δικτύων έμπνευσης, ρυθμίσεων 
άσκησης, διεθνών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και κέντρων νεολαίας για 
ατομική καθοδήγηση·

5. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει τη χρηματοδοτική ικανότητα για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, να καθορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό 10% των κονδυλίων του ταμείου 
για σχέδια με στόχο τους νέους και να διευκολύνει την πρόσβαση στο ταμείο· καλεί τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν τον προσδιορισμό των στόχων τους όσον αφορά τη νεολαία·

Εκπαίδευση και μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση

6. καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου προκειμένου για την επίτευξη του στόχου της 
Λισαβόνας για μέγιστο ποσοστό 10% των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο έως το 2012· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων για 
την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, π.χ. μείωση του αριθμού 
των μαθητών ανά τάξη, εισαγωγή συμβούλων σε όλα τα σχολεία, καθιέρωση άμεσης 
παρακολούθησης των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· επισημαίνει ότι η 
Φινλανδία έχει επιτύχει τη μείωση του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει σχέδιο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές·

7. ζητεί περισσότερα και καλύτερα προγράμματα άσκησης· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταρτίσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους άσκησης 
με σκοπό τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής αξίας τους και την αποφυγή εκμετάλλευσης·

8. αναγνωρίζει ότι, σε περιόδους κρίσης, οι νέοι αναζητούν την εκπαίδευση και πρέπει να 
τους παρέχονται κίνητρα για να το πράττουν· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, κατοχυρώνοντας το ελάχιστο δικαίωμα 
12ετούς δωρεάν εκπαίδευσης και εξασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη των νέων 
σπουδαστών· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, ακόμα και σε περιόδους δημοσιονομικών περιορισμών·

9. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα προγράμματα της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση όπως το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, οι δράσεις Marie Curie και η πρωτοβουλία για την επιστημονική 
εκπαίδευση·

Προσαρμογή στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς εργασίας

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και στρατηγικές 
βασιζόμενες στον κύκλο ζωής, στο πλαίσιο των οποίων η εκπαίδευση και η απασχόληση 
ενσωματώνονται καλύτερα, η ασφαλής μετάβαση αποτελεί βασικό σημείο και 
πραγματοποιείται διαρκής κατάρτιση του εργατικού δυναμικού·

11. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ευελισφάλειας, προκειμένου 
να αποτελέσει η ασφάλεια της μετάβασης κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας, 
δημιουργώντας παράλληλα κινητικότητα και ευκολότερη πρόσβαση για τους 
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νέους· υπογραμμίζει ότι η ευελιξία χωρίς κοινωνική ασφάλεια δεν αποτελεί αειφόρο 
τρόπο καταπολέμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά 
εργασίας·

12. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και τα τέσσερα στοιχεία της 
ευελισφάλειας στον εθνικό σχεδιασμό των στρατηγικών για την απασχόληση των νέων, 
δηλαδή:

α. ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές συμφωνίες,

β. ολοκληρωμένα προγράμματα διά βίου μάθησης που διασφαλίζουν τη διαρκή 
ανάπτυξη δεξιοτήτων,

γ. αποτελεσματικές ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται 
στις δεξιότητες και την ενσωμάτωση,

δ. συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν στους νέους κυρίως ασφάλεια 
μετάβασης, και δεν τους αναγκάζουν να είναι ευέλικτοι·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν την ποιοτική 
απασχόληση, ώστε να μην πέφτουν οι νέοι στην «παγίδα της προσωρινότητας»· καλεί 
τους κοινωνικούς εταίρους, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να θεσπίσουν και να 
εφαρμόσουν ελάχιστα πρότυπα προκειμένου να προστατεύσουν εκείνους που εργάζονται 
σε επισφαλείς ή χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

Μειονεκτήματα και διακρίσεις

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία που αφορά τους νέους 
σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να επαληθεύσει τη συμβατότητά της με την οδηγία για την 
ισότητα στην απασχόληση·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παράσχουν καλύτερες δυνατότητες παιδικής 
μέριμνας στους νέους γονείς, διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη συμμετοχή των νέων 
μητέρων στην αγορά εργασίας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα θετικής δράσης για τους νέους στους τομείς της 
αγοράς εργασίας στους οποίους δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση της νεολαίας, με 
σκοπό να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις των προηγούμενων διακρίσεων λόγω ηλικίας και να 
επιτευχθεί ένα πραγματικά ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό· επισημαίνει τη θετική 
εμπειρία όσον αφορά τη θετική δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

17. αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να μπορούν να είναι οικονομικά 
ανεξάρτητοι· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι δικαιούνται 
ξεχωριστά ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος το οποίο τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
δημιουργίας ανεξάρτητης ενήλικης ζωής·

Στρατηγικές και μέσα διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ

18. προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να καθιερώσουν μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων, 
που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο άνθρωπο εντός της ΕΕ το δικαίωμα σε θέση εργασίας, 



PR\806138EL.doc 9/11 PE439.253v01-00

EL

μαθητεία, πρόσθετη επιμόρφωση ή συνδυασμένη εργασία και επιμόρφωση μετά από μια 
μέγιστη περίοδο 6 μηνών ανεργίας·

19. επιδοκιμάζει την πρόοδο προς τον καθορισμό της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια και διαφανής 
αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και, συγκεκριμένα, του Ευρωπαϊκού 
Συμφώνου για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των σημείων αναφοράς για τη νεολαία, 
και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των 
πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας δεν συμμετείχαν επαρκώς σε διαβουλεύσεις κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

20. ζητεί νέα δεσμευτικά σημεία αναφοράς για τη νεολαία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί 
ετησίως τα υφιστάμενα σημεία αναφοράς για τη νεολαία και την Εγγύηση Νέων με σκοπό 
την επίτευξη αποτελεσμάτων και προόδου·

21. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν νέα 
βελτιωμένα μέσα διακυβέρνησης όσον αφορά το έργο σχετικά με την απασχόληση της 
νεολαίας·

22. προτείνει τη σύσταση μιας μόνιμης ομάδας εργασίας της ΕΕ για τη νεολαία στην οποία 
θα συμμετέχουν οργανώσεις νεολαίας, κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι 
κοινωνικοί εταίροι με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την 
απασχόληση της νεολαίας, τη δυνατότητα χάραξης διατομεακών πολιτικών, τα κοινά 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και τη δρομολόγηση νέων πολιτικών·

23. καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πολιτικών στους νέους, να 
συμπεριλάβουν τη νεολαία σε όλες τις διαδικασίες και να θεσπίσουν Συμβούλια Νέων για 
την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν τους νέους·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω της μαζικής αύξησης των ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ των 27 που έχει προκαλέσει η 
οικονομική κρίση, είναι σαφές ότι οι νέοι έχουν πληγεί σθεναρά σε δυσανάλογο βαθμό. 
Σήμερα, περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι, αριθμός 
που ισούται με ποσοστό 21,4 τοις εκατό, το οποίο είναι διπλάσιο του συνολικού ποσοστού 
ανεργίας. Δυστυχώς, ο χρόνος δεν αποβαίνει σωτήριος για τους νέους ανθρώπους της 
Ευρώπης: αναμένεται περαιτέρω αύξηση των ποσοστών ανεργίας.

Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Ευρώπης. 
Κινδυνεύουμε να χαθεί μια γενιά λόγω κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ διακινδυνεύουμε το 
οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της ΕΕ. 

Η ανεργία των νέων προκαλεί δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος στις κοινωνίες 
μας, με αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης, τη διάβρωση της 
φορολογικής βάσης η οποία υπονομεύει τις επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, 
τις αυξημένες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, τις μη επαρκώς αξιοποιημένες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η νεολαία της Ευρώπης αποτελεί τον θησαυρό αναξιοποίητου 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές ζητούν την ανάληψη 
δράσης.

Η έναρξη της εργασιακής ζωής με ανεργία προκαλεί μακροχρόνια προσωπικά τραύματα. 
Έρευνες καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι εκείνοι που είναι άνεργοι όταν είναι νέοι συνεχίζουν 
να υποφέρουν από τις βλαβερές επιπτώσεις της και μετέπειτα στη ζωή τους. Η ανεργία σε 
νεαρή ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης ανεργίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στο επίπεδο εισοδήματος σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής. Επιπλέον, όταν η ανεργία 
αυξάνεται, αυξάνονται και τα ποσοστά φτώχειας, ασθένειας, εγκληματικότητας και 
αυτοκτονίας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα χάσουμε τη νεολαία της Ευρώπης λόγω 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Δεν δημιούργησε η οικονομική κρίση μόνο φραγμούς στην πρόσβαση των νέων στην αγορά 
εργασίας και στη δημιουργία ενήλικης, ανεξάρτητης ζωής. Από τη δεκαετία του ’80 έχει 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους φραγμούς που αντιμετωπίζει η νεολαία στην αγορά εργασίας. 
Ορισμένα γεγονότα επισημαίνουν το μέγεθος του προβλήματος: 

οι νέοι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο συχνότερα άνεργοι σε σχέση με τους ενήλικες 
εργαζόμενους, αλλά προσλαμβάνονται συχνότερα σε επισφαλείς, προσωρινές θέσεις 
εργασίας χαμηλής ποιότητας, με χαμηλότερο μισθό και λιγότερη κοινωνική ασφάλεια. 
Επιπλέον, οι νέοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν χαμηλότερα πρότυπα ως προς την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία και έχουν τουλάχιστον 50 τοις εκατό περισσότερες πιθανότητες 
να τραυματιστούν στον εργασιακό χώρο σε σχέση με τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους.

Τα καλά νέα είναι ότι θα έχουμε μεγάλο κέρδος αν κατορθώσουμε να συμπεριλάβουμε τους 
νέους ανθρώπους στο εργατικό δυναμικό και την κοινωνία. Η προώθηση περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας για τους νέους έχει αρκετές θετικές επιπτώσεις: έχει 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, ενισχύει τις 
επενδύσεις και τη ζήτηση των καταναλωτών, ενώ διασφαλίζει και πιο σταθερούς και 
συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ των γενεών. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: η αξιοπρεπής 
εργασία και η ενσωμάτωση οδηγεί τους νέους από την κοινωνική εξάρτηση στην αυτάρκεια, 
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βοηθώντας τους να ξεφύγουν από τη φτώχεια και επιτρέποντάς τους να συμβάλουν ενεργά 
στην κοινωνία.

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση και να καταπολεμήσουν την ανεργία των 
νέων με πολιτικές προτεραιότητες και στρατηγικές που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει ταυτόχρονα να συσπειρωθεί γύρω από κοινές 
στρατηγικές. Η ανταπόκριση στην πρόκληση της νεολαίας απαιτεί ολοκληρωμένη και 
συνεκτική προσέγγιση που να συνδυάζει παρεμβάσεις σε μακροοικονομικό και 
μικροοικονομικό επίπεδο, να επικεντρώνεται στην προσφορά και ζήτηση εργασίας και να 
αφορά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της απασχόλησης. Απαιτείται συνεκτικός 
συνδυασμός πολιτικών για την εκπαίδευση, την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία. 

Με οικονομικές και πολιτικές επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση, σε ισχυρότερα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, σε μια πιο δυναμική αγορά 
εργασίας και σε αξιοπρεπή εργασία, μπορούμε να μεταμορφώσουμε την ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας και να επαναπροσανατολίσουμε τις τρέχουσες τάσεις προς ένα καλύτερο μέλλον για 
τη νεολαία.

Ας δώσουμε στη νεολαία μια κορυφαία θέση στην πολιτική ατζέντα. Ας δεχθούμε αυτήν την 
πρόκληση. Ας μετατρέψουμε τη χαμένη γενιά σε γενιά ελπίδας.


