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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων γυναικών (κάτω των 25 ετών) εξακολουθεί 
να σημειώνει άνοδο, έχοντας αυξηθεί από 18,8% το 2009 σε 22,1% το 2012, και ότι, 
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, σήμερα κυμαίνεται στο 22,9%· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι φαινόμενα αποθάρρυνσης, αυτοαποκλεισμού και αποξένωσης 
από την εργασία είναι ολοένα και περισσότερο διαδεδομένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νέες γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χειρότερες συνθήκες στην αγορά 
εργασίας από ό, τι οι νέοι άνδρες, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια δυναμικού 
οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη λόγω της υποχρησιμοποίησης των δεξιοτήτων 
των γυναικών με υψηλά προσόντα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις 
εργασίας που δεν μπορούν να πληρωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση προκάλεσε 
επίσης σημαντική αποχώρηση των γυναικών από την αγορά εργασίας, γεγονός που 
συνιστά υποχρησιμοποίηση ανθρώπινου κεφαλαίου και  δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών αποτελεί επείγοντα πολιτικό στόχο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συχνά υψηλό κόστος των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, 
σε συνδυασμό με την αριθμητική ανεπάρκειά τους, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
απασχολησιμότητα των νεαρών μητέρων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται 
περισσότερο από τη σημερινή επιδείνωση στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στην ανεργία, την αβεβαιότητα, τους χαμηλούς μισθούς, παρά 
το γεγονός ότι διαθέτουν υψηλότερους τίτλους σπουδών από ό, τι οι προηγούμενες 
γενεές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των αποφοίτων πανεπιστημίου με προσόντα 
που υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για τις κενές θέσεις στην αγορά εργασίας ή οι οποίοι 
δεν διαθέτουν σχετική επαγγελματική πείρα·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% των πτυχιούχων είναι γυναίκες, συχνά απασχολούμενες 
σε θέσεις με κατώτερα καθήκοντα ή χαμηλότερες αμοιβές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
νέες γυναίκες υφίστανται επίσης διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου ως προς την 
πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες απασχόλησης, η οποία μεταφράζεται σε 
μισθολογική διαφορά (σήμερα στο 16,2%) καθώς και σε διαφορές στις συντάξεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απασχόληση των γυναικών παρατηρούνται φαινόμενα 
ευελιξίας και αβεβαιότητας συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες: το τρίτο τρίμηνο του 
2012, επί του συνόλου των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων ηλικίας 15 έως 24 
ετών, το 60% περίπου ήταν γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια ηλικιακή ομάδα, 
μεταξύ των πρόσκαιρα εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχιακό και 
μεταπτυχιακό), το 64% ήταν γυναίκες·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε 
στις 26 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις γυναίκες και τις ανισότητες λόγω φύλου στο 
πλαίσιο της κρίσης, οι εργοδότες κάνουν χρήση κριτηρίων φύλου κατά την επιλογή του 
προσωπικού εις βάρος του επαγγελματισμού και των προσόντων των γυναικών: μεταξύ 
των ερωτήσεων που τίθενται στις επαγγελματικές συνεντεύξεις, το πρώτο μέλημα για 
τους εργοδότες είναι σχετικό με τη μητρότητα (49%) και έπονται η εργασιακή ευελιξία 
(35%) και η εμφάνιση (33%), ενώ σε σχέση με τους άνδρες προέχουν η πείρα (40%) και 
τα επαγγελματικά προσόντα (38%)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι NEET (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) 
είναι 7,5 εκατομμύρια, ήτοι 12,9% των νεαρών ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 
ετών, ότι το σχετικό κόστος ανέρχεται σε 1,2% του ΑΕΠ της ΕΕ και ότι ποσοστό 
μεγαλύτερο του 30% των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών στην ΕΕ βρίσκονται εκτός 
εργασίας για διάσημα μεγαλύτερο των 12 μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
των γυναικών ΝΕΕΤ ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε από 12,9% το 2009 σε 13,4% το 
2011 (στους άνδρες ηλικίας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε από 12,4% σε 12,9%)·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς ο κίνδυνος να δημιουργηθεί στο μέλλον μια 
«χαμένη γενιά» νέων και ότι οι γυναίκες αποτελούν ομάδα κινδύνου όσον αφορά την 
ανεργία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τις κοινωνικές 
παροχές που έχουν μειωθεί λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η λεγόμενη 
«νέα διάκριση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 31,4% των γυναικών ηλικίας 18 έως 24 ετών 
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (28,3% για τους άνδρες της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας αργότερα, λόγω της 
κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ, την οδηγία 2000/78/ΕΚ 
της 27ης Νοεμβρίου 2000 και την οδηγία 2006/54/ΕΚ της 5ης Ιουλίου 2006, οι νέες 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω ηλικίας και φύλου όταν 
εισέρχονται στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβανομένων των εθνοτικών μειονοτήτων, 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 προβλέπουν την 
απασχόληση του 75% των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών, ποσοστό εγκατάλειψης του 
σχολείου κάτω του 10% και απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον 
κίνδυνο της φτώχειας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα αποτελεί συχνά εμπόδιο για την πρόσβαση των 
νεαρών μητέρων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας, συνεπώς, στην διεύρυνση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση·

1. χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο της σύστασης σχετικά με την ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τους νέους·

2. καλεί τα κράτη μέλη, ειδικότερα αυτά με τον μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας των νέων, να 
εφαρμόσουν επειγόντως τα μέτρα που ορίζονται στο σύστημα εγγύησης των νέων για 
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όλους τους νέους έως 30 ετών, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και κοινωνικής 
προέλευσης, συνεκτιμώντας μια προοπτική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα 
τα στάδια της προετοιμασίας, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των μέτρων 
αυτών· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα για την απασχόληση, με 
προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό να θέσει σε εφαρμογή πολιτικές 
ευαισθητοποίησης και να προβεί σε ειδικές διευθετήσεις για τις γυναίκες, με στόχο 
μεταξύ άλλων την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και του κινδύνου του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

3. τονίζει ότι, προκειμένου οι εγγυήσεις για τη νεολαία να έχουν πραγματικό περιεχόμενο, 
απαιτούνται δημόσιες επενδύσεις οι οποίες θα προάγουν την απασχόληση, θα 
δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας με κανονικές συμβάσεις απασχόλησης και θα 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς, καθώς 
και της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία·

4. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων λόγω φύλου, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
μεταξύ των οποίων τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες και οι μητέρες που μεγαλώνουν 
μόνες τα παιδιά τους·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα μέτρα αυτά δεδομένου ότι είναι 
αναγκαία ώστε να ενθαρρυνθεί, να προαχθεί και να υποστηριχθεί η ανεξάρτητη 
επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση των νέων γυναικών, προσφέροντάς τους 
κατάρτιση και συμβουλές και εξασφαλίζοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στην πίστωση 
και τη μικροπίστωση με ευνοϊκούς όρους και φορολογικές διευκολύνσεις, ιδίως για τις 
ΜΜΕ· 

6. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές για την προώθηση της παρουσίας 
των γυναικών στους τομείς όπου υποεκπροσωπούνται, όπως στον επιστημονικό και 
τεχνολογικό τομέα (το 2009 στην ΕΕ μόνο το 33% των ερευνητών ήταν γυναίκες) και 
στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, επειδή η επιλογή ενός τέτοιου κλάδου θα 
καθιστούσε τις γυναίκες ανταγωνιστικότερες στην αγορά εργασίας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν προγράμματα διά βίου μάθησης και ευκαιρίες 
επιμόρφωσης στο πλαίσιο της απασχόλησης που θα καταστήσουν ευχερέστερη τη 
μετακίνηση από μια θέση εργασίας σε μια άλλη για τις φοιτήτριες και τις γυναίκες που 
έχουν ήδη εισέλθει στην αγορά εργασίας·

8. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη δέσμευση που ανέλαβαν, στο πλαίσιο 
των στόχων «Ευρώπη 2020», για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% τόσο για τις 
γυναίκες όσο και για τους άνδρες, προειδοποιώντας ότι το σημερινό ποσοστό ανεργίας 
των νέων απειλεί να αποκλείσει μια ολόκληρη γενιά γυναικών από την αγορά εργασίας, 
καθιστώντας τις ακόμη πιο αφανείς και ευάλωτες·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις λόγω φύλου, 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας, καθορίζοντας ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγράμματα υποστήριξης σε πλαίσιο συνεχούς 
παρακολούθησης, ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τα συμπεράσματα που 
περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 με τίτλο 
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«Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης» (COM (2012) 0669), συνδυάζοντας πολιτικές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με πολιτικές απασχόλησης ειδικά για τις νέες γυναίκες και 
προωθώντας την απασχόληση των γυναικών σε στρατηγικούς τομείς της ανάπτυξης, με 
παράλληλη παροχή κινήτρων· υπογραμμίζει ότι σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών θα 
πρέπει να είναι να προληφθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να διασφαλιστεί 
ότι οι αποκτώμενες δεξιότητες  ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τους λόγους της 
αναποτελεσματικότητας των εθνικών μηχανισμών καταπολέμησης της ανεργίας των 
νέων, και ειδικότερα των νέων γυναικών, να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και προτύπων που είχαν θετικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
περιορισμό των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, επανένταξη στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, ουσιαστική μετάβαση από το εκπαιδευτικό περιβάλλον στον 
κόσμο της εργασίας, μείωση των ποσοστών της ανεργίας των νέων και πρόσβαση των 
μειονεκτουσών ομάδων στην απασχόληση· 

11. υπογραμμίζει ότι η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης πρέπει να συνοδεύεται από 
την εφαρμογή μέτρων για την εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής 
ζωής, την ενθάρρυνση ανδρών και γυναικών να μοιράζονται τα οικιακά καθήκοντα και 
την παροχή βοήθειας στις μητέρες ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, με την 
παροχή επαρκών, προσιτών, φθηνών και καλής ποιότητας υποδομών φύλαξης για τα 
παιδιά όπως βρεφονηπιακών σταθμών ημέρας, παιδικών σταθμών και δημόσιων 
υπηρεσιών δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου για παιδιά) και υπηρεσιών περίθαλψης για  
εξαρτώμενους ενήλικες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι με τα μέτρα 
αυτά αποτρέπεται ο κίνδυνος να υποχρεωθούν οι μητέρες να εγκαταλείψουν ή να 
διακόψουν τη σταδιοδρομία τους ή να εγκαταλείψουν την ιδέα - ή να καθυστερήσουν - να 
δημιουργήσουν οικογένεια, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο επαγγελματικός και 
κοινωνικός αποκλεισμός των μητέρων και να περιορίζεται ο κίνδυνος φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να 
συμφωνήσει σε μια κοινή θέση με το Κοινοβούλιο σχετικά με την οδηγία για την άδεια 
μητρότητας·

12. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων γυναικών στην αγορά 
εργασίας, να λάβουν μέτρα που θα διασφαλίσουν την παραμονή τους σε αυτή ενώ θα 
επιδιώκουν παράλληλα την ποιοτική εργασία και την επαγγελματική ανέλιξη, και να 
μεριμνήσουν ώστε να καλυφθούν οι διαφορές ως προς την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, τις σταδιοδρομίες και τις αποδοχές, οι οποίες ανέκαθεν χαρακτήριζαν τη σχέση 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στον εργασιακό τομέα·

13. ζητεί να εγκριθούν μέτρα ειδικά για τις ομάδες νέων γυναικών με ειδικές ανάγκες, όπως 
οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, οι 
γυναίκες με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, οι γυναίκες-θύματα βίας λόγω φύλου και οι 
γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει την πορνεία ή αποφυλακιστεί και για τις οποίες είναι 
ακόμη πιο δύσκολο να βρουν αξιοπρεπή θέση απασχόλησης·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατείες και να παράσχουν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα για τις δυνατότητες πρόσληψης και 
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την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές φύλαξης παιδιών·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση της τηλεργασίας στις 
επιχειρήσεις και στις δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να προσφέρουν στους νέους την 
ευκαιρία να ξεκινήσουν ευέλικτες από άποψη κινητικότητας και δυναμικές 
σταδιοδρομίες·

16. εκτιμά ότι, για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητες 
πολυδιάστατες πολιτικές λύσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν διά βίου μάθηση,  
καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης και προώθηση της εργασίας με δικαιώματα, 
και διαφοροποιημένες πρακτικές οργάνωσης της εργασίας, κατόπιν αιτήματος των 
γυναικών, ώστε να μην υποχρεώνονται οι γυναίκες να εγκαταλείψουν ή να διακόψουν τη 
σταδιοδρομία τους·

17. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές που θα συμμορφώνονται 
απόλυτα με την ευρωπαϊκή και τις εθνικές νομοθεσίες και να θεσπίσουν ειδικά μέτρα, 
μεταξύ των οποίων κατάρτιση σχετική με την εργασία και προγράμματα απασχόλησης, 
ώστε να διασφαλίζονται οι ίδιες ευκαιρίες απόκτησης πραγματικής επαγγελματικής 
πείρας στους νέους άνδρες και γυναίκες·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και παρακολούθησης οι οποίες θα υποστηρίζουν 
την πρόσβαση των ανέργων πολιτών στις υπηρεσίες πρόσληψης και κοινωνικής βοήθειας·

19. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να αναγνωρίσουν τις μορφές μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης και την εργασία σε οργανώσεις νεολαίας, ως μέσα που επιτρέπουν 
στους σπουδαστές να δημιουργήσουν τους πρώτους δεσμούς τους με την αγορά εργασίας·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να δημοσιεύουν όλα τα 
στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (μεταξύ 
των οποίων και την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία), καταρτίζοντας 
περιφερειακές στατιστικές για τα διάφορα κράτη μέλη και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη διάσταση του φύλου· ζητεί ακόμη η εφαρμογή και η παρακολούθηση των πολιτικών 
αυτών να ενταχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των συστάσεων προς τις 
επιμέρους χώρες·

21. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον 
προγραμματισμό 2014-2020, να θεσπίσουν αυστηρότερα και μετρήσιμα κριτήρια όσον 
αφορά τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των στόχων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, με ειδικούς επί μέρους στόχους για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, μετρήσιμους και όσον αφορά τη διάσταση του φύλου (κατά την 
περίοδο 2007-2011, το 52% των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν 
γυναίκες)·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
αντικρούσουν το στερεότυπο που προβάλλει τη δημιουργία επιχείρησης ως 
παρακινδυνευμένη και ανδροκρατούμενη δραστηριότητα· τονίζει ότι, προκειμένου να 
ενισχυθεί γενικά η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να προωθηθεί 
αποτελεσματικότερα η επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
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υποστηριχθεί η περιφερειακή και διεθνής συνεργασία μεταξύ γυναικών επιχειρηματιών 
και να ενθαρρυνθεί η δημιουργία δικτύων φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών·

23. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω προσαρμογής του ΕΚΤ 
προκειμένου να διασφαλίσει πρόσθετη στήριξη στους τομείς της εκπαίδευσης νέων 
γυναικών, της πρόσβασης στην απασχόληση και της φύλαξης των παιδιών·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Επιτροπής ότι θα διαθέσει 6 δισ. 
ευρώ στην πρωτοβουλία υπέρ της απασχόλησης των νέων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-
2020· επισημαίνει ακόμη ότι από τα 82 δισ. ευρώ μη διατεθέντων ευρωπαϊκών κονδυλίων 
που επρόκειτο να επαναπρογραμματισθούν για πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, που είχαν εξαγγελθεί τον Ιανουάριο του 2012, έχουν χρησιμοποιηθεί 
μόνον 16 δισ. (Μάρτιος 2013)· ζητεί όλες οι πιστώσεις να εκτελούνται με καλύτερο και 
ταχύτερο προγραμματισμό και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη 
να αναλάβουν τη μέγιστη δυνατή δημοσιονομική δέσμευση, διαθέτοντας μεταξύ άλλων 
πόρους από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, για την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων κατά τρόπο που θα συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου·

25. ζητεί από τα κράτη μέλη, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να ορίσουν ένα πλαίσιο 
φορολογικών κινήτρων για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και να 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις νέων κάτω των 35 ετών, με την παροχή κινήτρων στις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, για την πρόσληψη νέων ατόμων με συμβάσεις αορίστου 
χρόνου·  προτείνει, προς τον σκοπό αυτό, στα κράτη μέλη - όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
στη δέσμη μέτρων υπέρ της απασχόλησης, να κάνουν χρήση του μέσου της μισθολογικής 
επιδότησης και της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, κυρίως για την 
κάλυψη του κόστους των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας που 
καταβάλλονται από τους εργοδότες·

26. καλεί τα κράτη μέλη, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να θεσπίσουν μέτρα και 
διευκολύνσεις για τις συμβάσεις μαθητείας και πριμοδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις που 
ιδρύονται από νέους κάτω των 35 ετών· θεωρεί, ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, να 
οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές 
της αυτοαπασχόλησης, να μεριμνήσουν για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών για την απασχόληση και να παράσχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της  (μικρο)χρηματοδότησης·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική τη συμμετοχή και 
τη διαβούλευση οργανώσεων των νέων και των κοινωνικών εταίρων στις αποφάσεις, τις 
πολιτικές και τα προγράμματα που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
αλλά και στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της παροχής 
εγγυήσεων στους νέους, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και της 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· ζητεί από τα νέα κορίτσια μεγαλύτερο 
βαθμό συμμετοχής στις δραστηριότητες οργανώσεων νέων και σπουδαστών και, κατ' 
επέκταση, ΜΚΟ, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους και να αυξήσουν την επιρροή τους·

28. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαφορετικότητα των φύλων στις ομάδες 
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εργασίας και στον χώρο εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα 
στην εργασία·

29. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές κινήτρων για τη μη εγκατάλειψη του 
ενεργού βίου, ειδικότερα για τις νέες γυναίκες.
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