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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. ανησυχεί για τα απαράδεκτα επίπεδα της ανεργίας των νέων και, κυρίως, για τις μεγάλες 
ασυμμετρίες που υπάρχουν από περιφέρεια σε περιφέρεια και μεταξύ των κρατών μελών, 
οι οποίες εκτείνονται από επίπεδα κάτω του 10% έως άνω του 60%· ανησυχεί επίσης για 
τον αριθμό των νέων που δεν διαθέτουν εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση (14 
εκατομμύρια νέοι ΕΑΕΚ μεταξύ 15 και 30 ετών), παράλληλα με την επισφαλή 
απασχόληση που επηρεάζει μια άλλη μεγάλη ομάδα νέων οι οποίοι έχουν απασχόληση· 
θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτών των καταστάσεων υπονομεύει το ίδιο το σχέδιο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, απειλώντας την οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα 
μιας ενωμένης Ευρώπης, όσον αφορά την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας της, 
τις μελλοντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· είναι της 
άποψης επίσης ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί την λήψη αποτελεσματικών μέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε πόλεις και σε 
αγροτικές περιοχές, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ και το γεγονός ότι τώρα περισσότερο από ποτέ 
χρειάζεται μια ισχυρή και καινοτόμο νεολαία·

2. θεωρεί ότι, λόγω των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών τους, οι νέοι αποτελούν 
μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην Ένωση όσον αφορά την απασχόληση, ιδίως στο 
πλαίσιο της σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, λόγω της σημασίας 
που έχει να απασχολείται μεγάλος αριθμός νέων στην αγορά εργασίας και του γεγονότος 
ότι αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα απασχόλησης· πιστεύει ότι, ενισχύοντας 
και συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αναζωογόνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στην επικράτειά τους, η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ αντιπροσωπεύει ένα βασικό εργαλείο με το οποίο η Ένωση 
μπορεί να συνδράμει στην αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης, κατευθύνοντας και 
διαμορφώνοντας την εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
συγκεντρώνοντας τις επενδύσεις σε δράσεις με προτεραιότητα προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση 
μιας περιφέρειας ή ενός κράτους μέλους, προωθώντας την οικονομία και συνδράμοντας 
στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τους νέους·  καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη να προβούν σε πλήρη και συντονισμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ 
(ETΠA, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ), δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους 
ανθρώπους να λάβουν ενεργό μέρος στην οικονομία και στην κοινωνία προς όφελός τους, 
υποστηρίζοντας, παράλληλα, μεταξύ άλλων, τους νέους επιχειρηματίες μέσω ενός 
πανευρωπαϊκού προγράμματος για φυτώρια επιχειρήσεων το οποίο θα τους επιτρέψει να 
ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα προστατευμένο περιβάλλον· συνιστά, 
παράλληλα, τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για επιχειρηματικά κεφάλαια, και 
τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, δεδομένου ότι 
αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την επιτυχία ή την αποτυχία των πρωτοβουλιών που θα 
αναλάβουν οι νέοι, σε όλη την ΕΕ και ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές και 
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απομεμακρυσμένες περιφέρειες, όπου οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για να 
εξασφαλισθεί η οικονομική, η κοινωνική και η εδαφική συνοχή· 

3. υπογραμμίζει ότι, πέραν της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη, υπάρχουν, 
μεταξύ άλλων, διαρθρωτικά θέματα τα οποία πηγάζουν από την πολιτική στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της απασχόλησης που χρήζουν βελτιώσεων· είναι της άποψης ότι 
απαιτούνται πιο ελκυστικές μέθοδοι διδασκαλίας με καλύτερη περιφερειακή ενσωμάτωση 
και τη δημιουργία δικτύων πλατφορμών για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες 
καταστάσεις και επιτρέποντας ευελιξία ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, καθορίζοντας τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη 
κάθε περιοχής και προωθώντας την χρήση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την 
μετάβαση στην ενεργό ζωή (με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ σχολείου και εργασίας, 
ιδιαίτερα μέσω διττών συστημάτων εκπαίδευσης ή περιόδων πρακτικής άσκησης σε 
θεματικά πεδία κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών) και τη δημιουργία πιο ασφαλούς 
σταδιοδρομίας·  τονίζει τις ανησυχητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης για την 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νέοι· καλεί τα κράτη μέλη να αποφύγουν τις 
μεγάλες περικοπές σε σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση και η καινοτομία, διότι 
παράλληλα με τις λοιπές αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, οι περικοπές αυτές αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και παρακωλύουν τις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές που θα 
εστιάζουν στους νέους·

4. αντιλαμβάνεται ότι, δεδομένου ότι η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση 
θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία θέσεων σε διάφορους οικονομικούς τομείς και 
ότι το 15% των θέσεων παύει να υπάρχει κάθε χρόνο ενώ άλλες τόσες δημιουργούνται 
και πάλι, είναι απαραίτητη μια συνολική προσέγγιση για την πρόβλεψη των μεταβολών 
στα πλαίσια μιας πραγματικά αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης·  θεωρεί 
απαραίτητο να επινοηθούν πολιτικές κατάρτισης που θα μπορούν να προωθήσουν 
αποτελεσματικά τις προσπάθειες σχετικά με την δια βίου κατάρτιση διευκολύνοντας την 
ποιοτική επαγγελματική αναπροσαρμογή και την συνεχή προσαρμογή των προσόντων 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο 
αυτό τη σημασία της κάλυψης της διαφοράς μεταξύ εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας 
και τονίζει την αναντιστοιχία μεταξύ εκπαιδευτικών προσόντων και θέσεων εργασίας της 
σήμερον, καθώς και τη σημασία της εφαρμογής μέτρων για την προστασία και την 
στήριξη των ανέργων όταν εκείνοι αναζητούν νέες ευκαιρίες· είναι της άποψης ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να συνδέονται στενά προκειμένου να συνδράμουν στην 
ενίσχυση και προώθηση της παραγωγικότητας και των ιδιωτικών και δημόσιων 
επενδύσεων σε τομείς με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης, και να αποτρέπουν άλλες 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε επαγγελματικούς τομείς που παρουσιάζουν ήδη 
έλλειμμα·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
βασίζονται σε τρία θεμελιώδη σημεία:

– μια μελλοντοστραφή προσέγγιση, προκειμένου να προβλέπονται καλύτερα οι 
μεταβολές στην αγορά εργασίας και να εναρμονίζονται με την εκπαίδευση και την 
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επαγγελματική κατάρτιση·

– μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των σχετικών ιδιωτικών και δημόσιων παραγόντων, 
όπως καθηγητών, γονέων, σπουδαστών, επιχειρήσεων, σχολείων και οργανώσεων 
νέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ·

– μια περιφερειακή προσέγγιση που προβλέπει μηχανισμούς για τον καλύτερο 
εντοπισμό των προβλημάτων, μεριμνά για την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων 
και προσφέρει καλύτερη εικόνα των αναγκών κατάρτισης σε στενή συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους·

θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και οι περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες προκειμένου να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των θέσεων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα σε καινοτόμους τομείς, όπως είναι η πράσινη οικονομία και οι 
κοινωνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων στρατηγικών εδαφικής ανάπτυξης· 

6. απευθύνει έκκληση για κοινή δράση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και συγκεκριμένα των 
οργάνων της πολιτικής συνοχής, ειδικότερα του ΕΚΤ και του ETΠA, προκειμένου να 
προωθηθούν επενδύσεις για την ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και για να δοθεί μια 
επείγουσα απάντηση σε αυτήν την ανησυχητική κατάσταση· τονίζει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι η μηχανή της Ευρώπης, ο ακρογωνιαίος λίθος της απασχόλησης και ο 
βασικός παράγοντας για τη έξοδο από την κρίση· θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο να 
τους επιτραπεί καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων να επενδύσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους, υπολογίζοντας τα 
δευτερογενή οφέλη, υπό την προϋπόθεση ότι χορηγεί δάνεια κατά κύριο λόγο σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλες εκείνες τις περιοχές 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία των νέων και τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν να συνδράμουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσλαμβάνοντας νέους και μειώνοντας την ανεργία των 
νέων και ζητεί επίσης να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αγορά εργασίας, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση των 
εργαζομένων στις τοπικές αγορές εργασίας με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και θέσεων 
εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των πράσινων θέσεων εργασίας, των θέσεων που 
αποκτήθηκαν λόγω των δημογραφικών τάσεων, των νέων τεχνολογιών, και της 
διαφοροποίησης της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές)·  καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταρτίσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές εδαφικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των συνιστωσών κατάρτισης και απασχόλησης, 
αρχίζοντας από μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, 
και να δημιουργήσουν προοπτικές απασχόλησης για νέους·   

7. επιδοκιμάζει τα μέτρα της Επιτροπής για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων η 
οποία οφείλει, παράλληλα με την «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στην ΕΕ» 
και κυρίως τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», και σύμφωνα με την Στρατηγική ΕΕ2020, να 
επιδιώξει την προώθηση λύσεων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας αξιοπρεπών, 
υψηλής ποιότητας και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ίσων ευκαιριών για τους 
νέους, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση, μειώνοντας την εργασιακή ανασφάλεια 
και τον κίνδυνο της φτώχειας, δίνοντας στους νέους ένα αίσθημα αξιοπρέπειας και μια 
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ανεξάρτητη ζωή και καταπολεμώντας την διαρροή εγκεφάλων· θεωρεί ότι παρόμοια 
μέτρα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τα υφιστάμενα προγράμματα 
κινητικότητας και την καλύτερη αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων εντός της ΕΕ, 
και να προωθήσουν την μεγαλύτερη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τα υπάρχοντα διοικητικά εμπόδια και εξαλείφοντας τους 
τρέχοντες φραγμούς για μαθητείες, περιόδους πρακτικής άσκησης και πρακτική 
εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στα πλαίσια χάρτη πορεία για το μέλλον 
μιας πιο συνεκτικής από οικονομική, κοινωνική και εδαφική σκοπιά οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης·  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εφαρμόσουν τάχιστα τα μέτρα που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του συστήματος «εγγύηση 
για τη νεολαία», και να προωθήσουν ανταλλαγές επιτυχημένων προτύπων που έχουν 
οδηγήσει σε θετικές τάσεις από άποψη μείωσης της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα της 
ομάδας νέων ΕΑΕΚ·   επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι ανεπαρκής η χρηματοδότηση για 
την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, και τονίζει ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση 
ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων 
στην ΕΕ» για την περίοδο 2014-2020, δεν επαρκεί προκειμένου να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην κατάσταση των νέων.
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