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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις
2013/2045(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της 
πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων 
άσκησης, πρακτικής και μαθητείας,1

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες 
για τους νέους» (COM (2011) 0933) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 
2012, σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» και την ερώτηση με 
αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή σχετικά με την πρωτοβουλία 
«Ευκαιρίες για τους νέους»2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους» (COM(2012)0727),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση» (COM(2010)0478),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
τα οποία εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 17 Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 
2013, σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, για το δεύτερο 
στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με 
ένα πλαίσιο ποιότητας της πρακτικής άσκησης (COM(2012)0728),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, για την έκδοση 
σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία 
(COM(2012)0729),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, της 13ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Youth 
Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» (Εγγυήσεις για τη νεολαία: εμπειρίες 
από τη Φινλανδία και τη Σουηδία),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εγγυήσεις για τη 
νεολαία3,

– έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 28 
Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012· B7-0113/2012
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0007.
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νεολαία,

– 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 πρόταση για τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής για την 
έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 
(COM(2011)0607),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 
2012, με τίτλο «Με στόχο μια εξυγίανση ευνοϊκή για την ανάπτυξη και μια ανάπτυξη 
ευνοϊκή για την απασχόληση»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2013 το 23% των νέων σε ηλικία εργασίας 
ήταν άνεργοι, το ποσοστό δε αυτό κυμαινόταν από 15% ή λιγότερο στην Αυστρία, τη 
Δανία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες έως και άνω του 55% στην Ελλάδα και την 
Ισπανία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει έντονες γεωγραφικές διαφορές·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών και 6,5 
εκατομμύρια νέοι ηλικίας 25-29 ετών βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΕΑΕΚ), συμπεριλαμβανομένων μελών ευπαθών ομάδων, όπως νέοι με 
προβλήματα υγείας ή αναπηρίες και ανύπαντρες μητέρες, εξέλιξη η οποία έχει σοβαρές 
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως ελάχιστες ή επισφαλείς προοπτικές απασχόλησης ή ακόμα 
και ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα αυτά 
πιθανότατα θα οξυνθούν στο εγγύς μέλλον·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι οικονομικές απώλειες λόγω της απομάκρυνσης νέων 
από την αγορά εργασίας υπολογίστηκαν σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ1· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιβαρύνσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι νέοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση σε σχέση με τις περισσότερες υπόλοιπες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι για πολλούς νέους η τρέχουσα ανεργία αναμένεται να μετατραπεί σε μακροχρόνια 
ανεργία, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το γεγονός αυτό έχει ανησυχητικές επιπτώσεις στους νέους, καθώς μειώνεται η 
αυτοεκτίμησή τους, δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι τους και καθυστερεί η έναρξη της ζωής 

                                               
1 Eurofound (2012), «ΕΑΕΚ – Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: Χαρακτηριστικά, κόστος 
και μέτρα πολιτικής στην Ευρώπη». Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο.
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τους ως ανεξάρτητων ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας οικογένειας, 
καθώς και συνακόλουθες επιπτώσεις στην κοινωνία, επηρεάζοντας δυσμενώς την 
κοινωνική, οικονομική και δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την περίοδο 
2000-2010, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τα επίπεδα εκπαίδευσης, να μειώσει τα 
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% έως το 2020 και να 
αυξήσει το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης σε 
τουλάχιστον 40%·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έχουν καταργήσει περισσότερες από 3,5 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ενώ το κλείσιμο 
βιομηχανικών μονάδων εργασίας επηρεάζει όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έχει επηρεάσει 
δυσμενώς τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά στην αγορά εργασίας, γεγονός το οποίο 
αυξάνει δραματικά την ανασφάλεια όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης και 
καθιστά σημαντική την καλύτερη ενημέρωση όλων των ανέργων σχετικά με τις 
προοπτικές απασχόλησης·

1. τονίζει ότι τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαφοροποιηθούν και πρέπει να άρουν όλα τα πιθανά εμπόδια στην πορεία των νέων προς 
τη βιώσιμη απασχόληση, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες που είναι 
πιθανότερο να μειονεκτούν σε πολλαπλά επίπεδα·

2. τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 
μεμονωμένων εργοδοτών, των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, των 
κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων του τρίτου τομέα, των υπηρεσιών υγείας και 
άλλων υπηρεσιών, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων 
μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας των νέων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· τονίζει ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας·

3. αναγνωρίζει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένες περιοχές όπου 
το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%· επικροτεί το γεγονός ότι η στήριξη της 
ΕΕ για την απασχόληση των νέων θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας της ΕΕ για την απασχόληση των νέων, με προϋπολογισμό 6 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την επταετή περίοδο 2014-2020·

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνική Πολιτικής, Υγείας και 
Καταναλωτών (EPSCO), της 28ης Φεβρουαρίου 2013, να εγκρίνει τη σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία· συνιστά την επέκταση της 
επιλεξιμότητας στους αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 ετών· τονίζει ότι η επιτυχία του εν 
λόγω μέτρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες, όπως η υποδομή 
και η ικανότητα των δημόσιων και ενισχυμένων ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, η 
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διαθεσιμότητα θέσεων για φοιτητές, η παροχή κατάρτισης και η προσφορά θέσεων 
μαθητείας, καθώς και η μεταφορά και η εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών άλλων
κρατών μελών· τονίζει ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία πρέπει να ενσωματωθούν στο 
ευρύτερο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα 
πρέπει να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, σε στενή συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, τη στήριξή τους προς τις επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και 
τις οργανώσεις του τρίτου τομέα που επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα 
εγγυήσεων για τη νεολαία, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, 
επιχορηγήσεων για πάγιες δαπάνες απασχόλησης και της δυνατότητας πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για επιτόπια κατάρτιση, γεγονός το οποίο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις 
ώστε να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και κατάρτιση υψηλής ποιότητας και θα 
αποτελέσει αποτελεσματική και στοχευμένη επένδυση στο δυναμικό των νέων·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν περαιτέρω ειδικές στρατηγικές προσέγγισης που 
θα στοχεύουν στους ΕΑΕΚ, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν αποτελεσματικές μορφές 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και την επανένταξη των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο με 
στρατηγικές που θα διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
εργασία, καθώς και την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, σε συνδυασμό με την 
εξάλειψη των πρακτικών και υλικοτεχνικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι με 
πολυπλοκότερες ανάγκες·

7. στηρίζει τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus για όλους» και τη δημιουργία ενός 
χωριστού κεφαλαίου για τους νέους καθώς και τη διάθεση χωριστού κονδυλίου του 
προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με την παροχή ενισχυμένης στήριξης σε όσους 
ασχολούνται ενεργά, αλλά όχι με θεσμοθετημένο τρόπο, με δράσεις που αφορούν τους 
νέους· είναι της άποψης ότι η απόκτηση περισσότερων και διαφορετικών δεξιοτήτων, 
μεταξύ άλλων μέσω της πραγματοποίησης σπουδών στο εξωτερικό, προωθεί τη 
συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και βελτιώνει τις προοπτικές τους στην αγορά 
εργασίας·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αυτοαπασχόληση στους νέους παρέχοντας 
διευκολύνσεις και προτιμησιακούς όρους για την ίδρυση των δικών τους επιχειρήσεων, 
για παράδειγμα μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της χάραξης ευνοϊκών 
φορολογικών πολιτικών·

9. επικροτεί, στο πλαίσιο της προώθησης της αυτοαπασχόλησης στους νέους, το πρόγραμμα
που έχει προταθεί για να διαδεχθεί τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress και 
το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
για την περίοδο 2014-2020, ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες, μεταξύ άλλων οι 
ανάγκες των νέων·

10. ζητεί την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης, ολιστικής προσέγγισης πολιτικής που θα εξετάζει 
πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης και της 
αυτοαπασχόλησης για όλους τους νέους σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα και με 
ολοκληρωμένο τρόπο·
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11. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας πλαίσια για περιόδους 
πρακτικής άσκησης, τα οποία θα υποστηρίζονται οικονομικά και θα υπόκεινται σε 
υποχρεωτική παρακολούθηση, καθώς και ένα κοινό πρότυπο ποιότητας για την πρακτική 
άσκηση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός
προώθηση των εν λόγω προγραμμάτων και η ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού 
κόσμου σχετικά με αυτά·

12. επισημαίνει ότι η συμμαχία για θέσεις μαθητείας θα πρέπει να στηρίζει επίσης τις 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που στοχεύουν στην αλλαγή της αντίληψης όσον 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και να διοργανώσει ένα τακτικό φόρουμ 
συζητήσεων με όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς
σχετικά με την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μαθητεία· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για 
διασυνοριακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχουν τη δυνατότητα στις εταιρείες 
και στις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν στην καθιέρωση διττών 
συστημάτων κατάρτισης·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κινητικότητα των νέων εργαζόμενων 
μέσω της επίτευξης περαιτέρω προόδου προς την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων 
και των δεξιοτήτων και της περαιτέρω εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και μέσω της 
συνέχισης της ουσιαστικής επένδυσης στην εκμάθηση γλωσσών·

14. τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων στο δίκτυο EURES με στόχο την 
προορατική αντιστοίχιση των ατόμων που ζητούν εργασία και των ατόμων που αλλάζουν 
θέση εργασίας με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας και, εάν κριθεί απαραίτητο, την 
αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη στόχευση των 
δραστηριοτήτων και των προσεγγίσεών τους στους νέους· επισημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο EURES ώστε να ενισχυθεί η προβολή και 
η διαθεσιμότητά του ως συστήματος παροχής συμβουλών επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
που βοηθά τους φοιτητές να αποκτούν επίγνωση των στόχων και ικανοτήτων τους και να 
ενημερώνονται για τις υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν δεόντως και να πιστοποιήσουν την άτυπη 
εκπαίδευση και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο αυτής, ώστε να μπορούν 
να αξιοποιούνται ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας·

16. τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της «σπατάλης εγκεφάλων», καθώς η 
απασχόληση νέων με υψηλά προσόντα και δεξιότητες σε θέσεις εργασίας στις οποίες δεν 
αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι αυτοί να μην 
χρησιμοποιούν τις πραγματικές δεξιότητες και τα προσόντα τους, ενώ παράλληλα το 
γεγονός αυτό τους επηρεάζει αρνητικά τόσο από κοινωνική και όσο και από ψυχολογική 
άποψη·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εξατομικευμένα συστήματα παροχής συμβουλών 
και καθοδήγησης στον τομέα της σταδιοδρομίας ήδη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ώστε οι νέοι να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά την 
ανώτατη εκπαίδευσή τους και, παράλληλα, να θεσπίσουν μηχανισμούς για την 
παρακολούθηση των ευκαιριών που προσφέρονται και για την αξιολόγηση του ποσοστού 
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επιτυχίας όσον αφορά την μετέπειτα μετάβαση αυτών των νέων στην αγορά εργασίας·

18. τονίζει ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι που επενδύονται στην ενεργό καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων θα πρέπει να δαπανώνται κατά τρόπο αποτελεσματικό· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων που 
εφαρμόζονται στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και σύστημα ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών 
που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και θα μπορούν να ανταλλάσσονται σε 
επίπεδο ΕΕ·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας επί του παρόντος όσον αφορά τους νέους 
είναι πολύ δύσκολη. Το ποσοστό ανεργίας όλων των ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία 
εργασίας διαμορφώνεται στο επίπεδο του 11% ενώ, για τους νέους, η τιμή του δείκτη αυτού 
διπλασιάζεται, αγγίζοντας το 23%. Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός 
των ανέργων ηλικίας έως 25 ετών υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια. Στα επιμέρους κράτη μέλη
παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση: ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία το ποσοστό 
ανεργίας των νέων δεν υπερβαίνει το 9%, στην Ελλάδα και την Ισπανία, οι οποίες 
μαστίζονται από την κρίση, έχει ήδη υπερβεί το 55%. Η οικονομική κρίση, η οποία, σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει κάθε χώρα της ΕΕ,
δεν είχε μόνο ως αποτέλεσμα το να μη δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αλλά οδήγησε 
τους εργοδότες σε μείωση της υπάρχουσας απασχόλησης, για λόγους εξοικονόμησης 
χρημάτων. Οι δε απολύσεις πλήττουν συχνότερα και περισσότερο όσους απασχολούνται με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή αστικού δικαίου, ήτοι, κατά κύριο λόγο, νέους ανθρώπους 
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας ή που έχουν εισέλθει πρόσφατα σε αυτή. Από τις
στατιστικές που καλύπτουν τον ευρωπαϊκό χώρο προκύπτει ότι έως και το 40% των
προσωρινά απασχολούμενων είναι νέοι, ενώ αποτελούν μόλις το 13% του συνόλου των 
απασχολουμένων. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν η έλλειψη πείρας και η αναντιστοιχία
μεταξύ των προσόντων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συνθέτουν μια μάλλον απαισιόδοξη προοπτική για τον νέο που εισέρχεται στην ενήλικη ζωή. 
Η έλλειψη εργασίας και οποιασδήποτε προοπτικής για επικείμενη αλλαγή των δυσοίωνων 
προβλέψεων για τους νέους αντικατοπτρίζεται στην επιδείνωση της δημογραφικής 
κατάστασης στην Ευρώπη. Οι νέοι αναβάλλουν επ’ αόριστον την απόφαση να 
δημιουργήσουν οικογένεια και να γίνουν γονείς, καθώς το μέλλον τους στον επαγγελματικό 
τομέα είναι αβέβαιο.

Ως εκ τούτου, οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις δράσεις για την τόνωση της γενικής οικονομικής 
ανάκαμψης και τις μεταρρυθμίσεις στην πολιτική απασχόλησης. Απαιτούνται πρωτοβουλίες 
που θα αποσκοπούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη διατήρηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων από τις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας, ενώ θα πρέπει να αναληφθούν και 
δράσεις που θα ενθαρρύνουν τους επιχειρηματίες στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η 
πραγματική βελτίωση της κατάστασης των νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη
του κράτους, από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης, των φορέων παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών υποστήριξης της νεολαίας, σε συνδυασμό με 
την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της νεολαίας ή των 
οργανώσεων νέων.

Η θέσπιση, από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (EPSCO),
των εγγυήσεων για τους νέους συνιστά σημαντική πολιτική ώθηση. Η πρωτοβουλία αυτή
αποσκοπεί στην παροχή απασχόλησης, επιμόρφωσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε 
νέους ηλικίας έως 25 ετών. Δεδομένων των αδιαμφισβήτητων αριθμητικών στοιχείων
σχετικά με τη δομή της ανεργίας των νέων, φαίνεται ότι η ομάδα των δικαιούχων της 
στήριξης αυτής θα πρέπει να επεκταθεί και σε αποφοίτους έως 30 ετών. Τα κονδύλια που 
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διατίθενται για τον σκοπό αυτόν από χωριστό προϋπολογισμό και από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο συνιστούν εργαλείο παροχής ουσιαστικής στήριξης στα κράτη μέλη στους 
χαλεπούς καιρούς της κρίσης. Θα πρέπει, εν προκειμένω, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε
σημαντικά στοιχεία που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επιτυχίας του έργου αυτού, 
όπως κατάλληλη δομή λειτουργίας και αποδοτικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών
υπηρεσιών απασχόλησης, καθώς και παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και μαθητείας.

Όλες αυτές οι δράσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με αύξηση της στήριξης προς τις 
επιχειρήσεις και τις οργανώσεις του τρίτου τομέα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων για τους νέους, σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης, μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, επιχορηγήσεων για τις 
πάγιες δαπάνες απασχόλησης, καθώς και πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους που θα
στηρίζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση. Είναι σημαντικό
τα κράτη μέλη να μην περιορίζονται στις λύσεις που απαριθμούνται στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να εφαρμόζουν και μεθόδους που έχουν ελεγχθεί ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους σε άλλα κράτη μέλη και που παρέχουν τη δυνατότητα για 
αρτιότερη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των νέων δεν είναι δυνατόν να μην 
γίνει αναφορά στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης ή 
που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Το ποσοστό τους στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια και σήμερα υπερβαίνει το 15%. Θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο 
προσεκτικά το φαινόμενο αυτό, πολλώ δε μάλλον εφόσον, όσοι εγκαταλείπουν την 
εκπαίδευση χωρίς να έχουν αποκτήσει καν τα βασικά προσόντα, καταδικάζονται σε 
κοινωνικό αποκλεισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν μια πιο συγκεκριμένη 
προσέγγιση όσον αφορά αυτήν την κατηγορία των νέων, η οποία θα συνδυάζει 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και την επανένταξη των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ενώ θα 
πρέπει να αναλάβουν δράσεις για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην 
εργασία, την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων και για την άρση πρακτικών και 
υλικοτεχνικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν νέοι με περισσότερο σύνθετες ανάγκες.

Αναμφίβολα, μία από τις σημαντικότερες αιτίες για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων 
είναι, πέραν της έλλειψης επαγγελματικής πείρας, η αναντιστοιχία προσόντων. Εν 
προκειμένω, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης ο οποίος θα βασίζεται στη 
μετατροπή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε βασικό εργαλείο επένδυσης στο μέλλον της 
νεολαίας και στη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας με την προσαρμογή των
προγραμμάτων σπουδών στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στην 
επίτευξη του σκοπού αυτού θα συμβάλλει ένα βελτιωμένο σύστημα ατομικού 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να διατίθεται ήδη στο 
επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με ένα σύστημα παρακολούθησης 
μελλοντικών θέσεων εργασίας και με βάση τη μετέπειτα απασχολησιμότητα, καθιστώντας, 
ως εκ τούτου, τις επιλογές σχετικά με τον προσανατολισμό της επιμόρφωσης περισσότερο
συνειδητές και σταθμισμένες. 

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της πολιτικής για την αφομοίωση των νέων στην αγορά
εργασίας είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης. Θα πρέπει να δίνεται συνέχεια και 
στήριξη σε κάθε δράση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, των 
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ανεξάρτητων πρωτοβουλιών, καθώς και στην ανάπτυξη ατομικών ταλέντων. Οι νέοι πρέπει 
να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση, πού να 
απευθυνθούν για διοικητική συνδρομή, ενώ σχετική ενθάρρυνση θα παρέχει η δημιουργία 
θεσμοθετημένου συστήματος διευκολύνσεων και προτιμησιακών όρων υπό μορφή
απαλλαγών ή άλλων φορολογικών κινήτρων. Για τον λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρηθεί η ιδέα της στήριξης της αυτοαπασχόλησης και των διευκολύνσεων για την 
απόκτηση κεφαλαίων εκκίνησης δραστηριότητας και στο πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.

Η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί ομοίως μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων. Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο καταχωρισμένες θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές λόγω του ότι, εκεί όπου
προσφέρονται, δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Η διαμονή εκτός της χώρας καταγωγής δεν
αποτελεί δημοφιλή επιλογή. Σημειώνεται ότι μόνο το 2% των πολιτών της ΕΕ διαμένουν σε
χώρα της ΕΕ άλλη από τη χώρα καταγωγής τους. Επειδή οι νέοι εκδηλώνουν μεγαλύτερη 
τάση και ικανότητα μετοίκησης προς αναζήτηση εργασίας, θα πρέπει να τους παρέχεται 
σχετική διευκόλυνση. Απαραίτητα στοιχεία για τη στήριξη της κινητικότητας αποτελούν η 
περαιτέρω πρόοδος ως προς την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων, ο 
συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, καθώς και η ουσιαστική επένδυση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Ένας 
ακόμα τρόπος αντιμετώπισης είναι η συνέχιση της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES, χάρη 
στο οποίο οι νέοι αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και μπορούν ενεργά να αναζητούν 
θέσεις εργασίας. Χρειάζεται περαιτέρω προώθηση αυτού του θεσμού, αύξηση της προβολής 
και της προσβασιμότητάς του, καθώς και βελτίωση του συστήματος επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί η πρόβλεψη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus για 
όλους», ενός χωριστού τμήματος για τους νέους με δικό του προϋπολογισμό, καθώς και η
υποστήριξη των ομάδων νέων που εργάζονται για την κινητοποίηση της νεολαίας υπό μη 
θεσμοθετημένη μορφή. Η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων, ακόμη και με ανεπίσημο τρόπο,
θα προαγάγει τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας πρακτικής άσκησης για τους 
νέους μετά την αποφοίτηση, η παροχή αντίστοιχης χρηματοδοτικής στήριξης σε όσους 
οργανώνουν αυτές τις δομές πρακτικής άσκησης, η εισαγωγή υποχρεωτικού συστήματος
παρακολούθησης το οποίο θα εγγυάται τη διατήρηση των εν λόγω δομών πρακτικής άσκησης
σε επαρκές επίπεδο και την αποτελεσματικότητά τους. Απαιτείται η συνεχής ισχυρή
προώθηση των δομών πρακτικής άσκησης αποφοίτων μεταξύ των εργοδοτών, οι οποίοι θα 
πρέπει να θεωρούν αυτό το σύστημα ως ευκαιρία για την προετοιμασία ατόμων για 
συγκεκριμένη εργασία και, κατά συνέπεια, ως ευκαιρία για την πρόσληψη και τη διατήρηση 
εκπαιδευμένου και άρτια καταρτισμένου προσωπικού. Θα πρέπει επίσης να στηριχθεί η
περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να οργανώνονται και να 
υποστηρίζονται ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες για την προώθηση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, καθώς και να παρακολουθείται η ευρωπαϊκή στρατηγική για θέσεις μαθητείας. 

Είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να πιστοποιούν την ανεπίσημη
εκπαίδευση, ήτοι τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού 
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συστήματος. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να συμβάλουν θετικά στην προσωπική ανάπτυξη 
των νέων, να αυξήσουν τη συμμετοχή τους ως πολιτών στα κοινά, να ενισχύσουν την 
κοινωνική τους ένταξη και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί το πρόβλημα της «σπατάλης εγκεφάλων», το οποίο 
αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο νέοι με υψηλά προσόντα και δεξιότητες 
απασχολούνται σε θέσεις για τις οποίες απαιτούνται ικανότητες πολύ κατώτερες από αυτές 
που διαθέτουν, και το οποίο έχει τόσο κοινωνικές όσο και ψυχολογικές επιπτώσεις. 

Συνοψίζοντας, κάθε δράση που αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζεται 
ως προς την αποτελεσματικότητά της, οι μηχανισμοί που θεσπίζονται θα πρέπει να 
παρακολουθούνται ως προς την εξέλιξή τους και οι πόροι που δαπανώνται να κατανέμονται
αποτελεσματικά. Η ιδιαιτέρως δυσχερής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι
απαιτεί αποφασιστική παρέμβαση και επένδυση επαρκών οικονομικών πόρων, αλλά στην 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, όπου κυριαρχεί η πολιτική των μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση και να 
επιφέρουν ορατή βελτίωση της κατάστασης.


