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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. Τονίζει την σπουδαιότητα της κοινωνικο-οικονομικής και εδαφικής συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, 
και συγκεκριμένα στη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους του νέους, 
στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης για όλους τους νέους, στη 
μείωση του κινδύνου της φτώχειας και στην αύξηση του μεριδίου του λαού στην 
απασχόληση, στο πλαίσιο της κατάστασης που δημιουργείται από τα συνεχιζόμενα μέτρα 
μείωσης του χρέους, την αύξηση της ανεργίας των νέων και τα αποκλίνοντα επίπεδα 
επιδόσεων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

2. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της άνευ όρων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης όπου 
οι νέοι θα έχουν δικαιώματα πλήρους απασχόλησης βάσει συλλογικών τομεακών 
συμφωνιών·

3. πιστεύει ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις συνιστούν ταχεία μεταστροφή από την 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης για πολλές γενιές στον εντοπισμό και τη 
διαχείριση κινδύνων σε πρώτα στάδια·

4. προτείνει πως ο πιο αποτελεσματικός δρόμος προόδου είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου 
που θα συνδέει με σαφή τρόπο τα αποτελέσματα με την πρόοδο της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), 
υποστηρίζοντας τη θέση ότι η πολιτική για τους νέους χρειάζεται να είναι σθεναρή και 
μετρήσιμη·

5. σημειώνει πως οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι το βέλτιστο κυβερνητικό επίπεδο για την 
αξιολόγηση των αγορών τοπικής απασχόλησης και τη χάραξη των κατάλληλων 
προγραμμάτων για νέους, τονίζει δε πόσο σημαντικοί είναι οι νέοι στις κοινότητές τους·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα 
κεφάλαια, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, για ένα μαζικό 
πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας προκειμένου 
να καταπολεμηθεί το απαράδεκτα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων·

7. προτείνει να διατεθούν τα κατάλληλα κεφάλαια στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω 
της καλύτερης χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


