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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηιρ πολιηικέρ δεξιοηήηυν για ηην καηαπολέμηζη ηηρ ανεπγίαρ ηυν νέυν 

(2015/2088(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδίσο ηα 

άξζξα 165 θαη 166, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

πεξηφδσλ άζθεζεο, πξαθηηθήο θαη καζεηείαο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ζρεηηθά κε εγγπήζεηο γηα ηε 

λενιαία
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Απξηιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβάιεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2014
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε έλα πνηνηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

πεξηφδνπο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηε γξαπηή εξψηεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Ηνπιίνπ 2015, φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε ζρεηηθά κε έλα πιαίζην πνηφηεηαο γηα ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Απξηιίνπ 2015 γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ ησλ λέσλ
6
, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαηάινγν ζεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

                                                 
1
 ΔΔ C 351 E ηεο 2.12.2011, ζ. 29. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0016. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0394. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0038. 

5
 ΔΔ L 394 ηεο 30.12.2006, ζ. 10. 

6
 ΔΔ C 88 ηεο 27.3.2014, ζ. 1. 
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δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Cedefop ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2013 κε ηίηιν 

«Οη δξφκνη ηεο αλάθακςεο: ηξία ζελάξηα γηα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ην 

2025», 

– έρνληαο ππφςε ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ Cedefop ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2014 κε ηίηιν 

«Αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ: ηα θαηλφκελα απαηνχλ», 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ Cedefop ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 κε ηίηιν: «Ζ πξφθιεζε 

ηεο επηθχξσζεο: πφζν θνληά ζηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ κνξθψλ κάζεζεο βξίζθεηαη ε 

Δπξψπε;» 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ κε ηίηιν «Έθηε έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή 

ζπλνρή: επέλδπζε γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε» (COM(2014)0473), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ κε ηίηιν «Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαπεξία 2010-2020 – 

Αλαλέσζε ηεο δέζκεπζεο γηα κηα Δπξψπε ρσξίο εκπφδηα» (COM(2010)0636), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2015 κε ηίηιν «Piloting 

Youth Guarantee partnerships on the ground – A summary report of key achievements 

and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» 

(Γνθηκαζηηθή εθαξκνγή εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία 

– πλνπηηθή έθζεζε βαζηθψλ επηηεπγκάησλ θαη δηδαγκάησλ απφ ηελ 

πξνπαξαζθεπαζηηθή ελέξγεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο 

γηα ηε λενιαία), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Eurofound ηνπ 2015 κε ηίηιν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ 

λέσλ ζηελ Δπξψπε: αμίεο, ζηάζεηο, πνιηηηθέο», 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηδίσο ην 

θεθάιαην IV ζρεηηθά κε ηελ «πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ»
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο (A8-0366/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη 4,5 εθαηνκκχξηα λένη ειηθίαο 15 έσο 24 εηψλ είλαη επί ηνπ 

παξφληνο άλεξγνη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη πάλσ απφ 7 εθαηνκκχξηα λένη 

Δπξσπαίνη ειηθίαο 15 έσο 24 εηψλ είλαη εθηφο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο ή 

                                                 
1
 CRPD/C/EU/Q/1 

2
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 470. 
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θαηάξηηζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Έλσζε ήηαλ 9,9% ζηα ηέιε ηνπ 

2014, θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ήηαλ ππεξδηπιάζην, θαζψο αλήιζε ζε 21,4%· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λένη έρνπλ πιεγεί ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ε αλαληηζηνηρία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο, 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξφηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ ησλ λέσλ είλαη 

πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, νη λένη εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά εκπφδηα γηα ηελ εχξεζε πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο ε νπνία ζέβεηαη ηα ελσζηαθά θαη εζληθά πξφηππα· ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη, ρσξίο ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε απνδνηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν, 

δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη καθξφρξνλεο πεξίνδνη αλεξγίαο έρνπλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο, ζηηο ακνηβέο, ζηελ πγεία θαη ζηελ 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λένη ζπληζηνχλ πιενλέθηεκα γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία 

θαη πξέπεη λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ δεηεί ε 

αγνξά εξγαζίαο, πξνβιέπνληαο ηηο κειινληηθέο αλάγθεο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λένη εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο –ζπνπδαζηέο, 

εξγαδφκελνη θαη άλεξγνη– θαη φηη γηα θάζε θαηεγνξία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη λένη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 

αλαγθαίεο δεμηφηεηεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, νη λένη εξγαδφκελνη πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηνχλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ελψ, ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ αλέξγσλ, ε δηάθξηζε πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη λα αλαδεηνχλ ελεξγά εξγαζία ή λα 

βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ)· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ 

ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα λα πξνεηνηκάδνπλ επαξθψο ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη λα εμαζθαιηζηεί ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ελδείθλπηαη, 

ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο βειηηψλεηαη 

ζεκαληηθά φηαλ νη νξγαλψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ λέσλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ επηπιένλ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ή είλαη επάισηα, ζπρλά απνθιείνληαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ην 

ηαιέλην, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, φηαλ ε θνηλσληθή δηάζηαζε δελ 
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ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ζηηο θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνί 

πφξνη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο δεμηφηεηεο, κε ηε ζηήξημε ησλ εξγνδνηψλ, ησλ 

ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ ππεχζπλσλ 

πξνζιήςεσλ, ησλ δηεπζπληψλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 δεκηνχξγεζε πξφζζεηα 

πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο ε αλεξγία ησλ 

λέσλ είλαη πην επαίζζεηε ζηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία απφ φ,ηη ε ζπλνιηθή αλεξγία, 

δεδνκέλνπ φηη νη λένη έρνπλ θαηά θαλφλα κηθξφηεξε εκπεηξία· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, παξφηη 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηελ ΔΔ, ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε θαηά πνζνζηφ πνιχ πςειφηεξν ηνπ 

80% θαη έρνπλ πξσηνπνξήζεη ζε πνιινχο «πξάζηλνπο» ηνκείο, ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε ησλ απαξαίηεησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, κπνξεί 

λα πξνσζήζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ λέσλ· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

καζεηείαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία, φηαλ πινπνηνχληαη 

απνηειεζκαηηθά, ζπληζηνχλ κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή 

κεηάβαζε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζε εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο, φπσο 

έρνπλ θαηαδείμεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα λα απνδψζνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα νη εγγπήζεηο γηα 

ηε λενιαία, θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

απαζρφιεζεο ησλ λέσλ θαη νη ηνκείο πνπ φλησο παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ε 

πξάζηλε νηθνλνκία, θαζψο θαη λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο θαη πξνζεθηηθά φρη κφλν 

ηα έξγα αιιά θαη νη νξγαληζκνί πνπ ηα παξέρνπλ, κε ηελ θαηάξηηζε πεξηνδηθψλ 

εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ· 

ΗΘ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ απνηειεί 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ παξνρή ζηνρεπκέλεο ζηήξημεο ζε λένπο πνπ βξίζθνληαη 
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εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ)· 

Σςνεπγασία, σςμμετοσή, σςμππάξειρ 

1. επηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δηάδνζε ηεο γλψζεο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ απνηεινχλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ εληαίσλ πνιηηηθψλ 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο, ζηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ νηθνδφκεζε κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, εθφζνλ νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πνιπεπίπεδεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ άλεξγσλ λέσλ· ππελζπκίδεη φηη ε αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ δελ ζα έρεη απνηέιεζκα εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ παξάιιεια ηα 

δεηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο θαηάιιειεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο· 

2. ηνλίδεη φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα δψζεη «λέα ψζεζε ζηελ 

απαζρφιεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο» θαη φηη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο 

γηα ην 2015 ε Δπηηξνπή δεζκεχηεθε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα δε κέηξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ· επαλαιακβάλεη φηη ην Κνηλνβνχιην έρεη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνηείλεη δηάθνξεο ιχζεηο, επηζεκαίλνληαο φηη ε απαζρφιεζε, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ πξέπεη λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ΔΔ· 

3. ππελζπκίδεη φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, ησλ 

νηθείσλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, εθαξκνγήο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζε ελσζηαθφ, 

εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· 

4. επηζεκαίλεη φηη απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ 24 εθαηνκκχξηα άλεξγνη ζηελ Δπξψπε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 7,5 εθαηνκκπξίσλ λέσλ εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή 

θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ), θαη απφ ηελ άιιε 2 εθαηνκκχξηα θελέο ζέζεηο ζηελ ΔΔ· 

επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιινί λένη άλεξγνη κε πςειφηεξα πξνζφληα απφ ηα 

δεηνχκελα, ησλ νπνίσλ νη δεμηφηεηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο· ππνγξακκίδεη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ ζπκπξάμεσλ 

κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο –ηφζν ησλ γεληθψλ φζν θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ–, ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα λα ππνζηεξηρζεί ε δεκηνπξγία, ε 

εθαξκνγή θαη ε παξαθνινχζεζε βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία βηψζηκεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο· δεηεί ζηελφηεξε θαη δηαξζξσηηθή ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ζρνιηθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο δηνίθεζεο, επηρεηξήζεσλ, 

νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηδίσο νξγαλψζεσλ θνηηεηψλ θαη λέσλ, κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε ησλ δεμηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

κεηαμχ άιισλ θαη κε δπλαηφηεηεο δεχηεξσλ ιχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο· ηνλίδεη φηη ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

απηήο είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ Δγγπήζεσλ γηα 
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ηε Νενιαία· 

5. επηθξνηεί ηα εξγαιεία αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ζε 

δεμηφηεηεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή· επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο κεραλνινγίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (STEM), 

νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε κηα νηθνλνκία· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη απαηηνχληαη 

πην θηιφδνμα κέηξα θαη επελδχζεηο· ζεσξεί φηη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο· 

6. θαιεί ηα θξάηε κέιε, ηηο πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο λα 

πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ, απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο 

θνξείο θαηάξηηζεο, ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη πξφβιεςεο δεμηνηήησλ, κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ησλ γεληθψλ, ηνκεαθψλ θαη εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ· ηνλίδεη 

πεξαηηέξσ ηε ζεκαζία ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο χπαξμεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ 

αξρψλ· 

7. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη απφθνηηνη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

θαιχηεξα εμνπιηζκέλνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

8. ηνλίδεη ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ ηθαλψλ θαη εκςπρσηηθψλ δηδαζθφλησλ θαη 

εθπαηδεπηψλ ζηε κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο ζε 

ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο, θαη ζηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ· ηνλίδεη 

φηη νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαιχηεξα απφ ηα ζρνιεία, ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, π.ρ. 

κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη εθζπγρξνληζκέλεο θαηάξηηζεο ζηηο λέεο δεμηφηεηεο, 

φπσο νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ΣΔΠ, κέζσ επίζεο πξνψζεζεο 

ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηεο 

επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζε δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη ζε βειηησκέλα ζπζηήκαηα 

ΔΔΚ. ζην πιαίζην απηφ, ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθέο νη επελδχζεηο ζε 

πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο γηα ηνπο δηδάζθνληεο· δηαθσλεί έληνλα κε ηηο 

πεξηθνπέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηδίσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνθηψλ θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη αχμεζε ησλ 

δηδάθηξσλ· 

9. ελζαξξχλεη ηελ ελζσκάησζε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ δηδάζθνληεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο 

ηάμεο· 

10. ππνγξακκίδεη φηη νη θνξείο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθψλ ηα νπνία ζα 

αληηθαηνπηξίδνπλ επαθξηβψο ηηο πξαγκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη 

απφθνηηνη θαζ᾽ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο· 

11. ηνλίδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ εξγνδνηψλ ζηνλ 

ζπλερή δηάινγν κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εξγνδνηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο ζηηο 
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απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· επηθξνηεί θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ 

θαζνδήγεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ ζηηο 

κειινληηθέο ζέζεηο εξγαζίαο· 

12. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ γξαθείσλ 

επξέζεσο εξγαζίαο· δεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο αξρήο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο 

θαηάξηηζεο ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε πιένλ απνηειεζκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή ρξήζε ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ· θαιεί επίζεο ηηο θπβεξλήζεηο λα είλαη πην θηιφδνμεο θαη λα θαηαβάινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζέηνληαο ηαρχηεξα ζε εθαξκνγή πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζεο θαη παξαθνινπζψληαο ηελ πξφνδν πνπ επηηπγράλεηαη· 

13. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζηελήο δηαηνκεαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο· 

14. ππελζπκίδεη φηη νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ΔΑΔΚ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ απνρσξήζεη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή λα ελζσκαησζνχλ ζηηο αγνξέο 

εξγαζίαο· 

15. ζεκεηψλεη φηη νη επξσπατθνί πφξνη, εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ κε απνδνηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ 

ηξφπν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εμαηξεηηθφ κέζν αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· δεηεί ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ επέθηαζε, ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαδήηεζε θνλδπιίσλ, ηηο ζπνπδέο θαη ηε 

δηαρείξηζε έξγσλ ρξεκαηνδφηεζεο· 

16. ππνγξακκίδεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί πνηνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο 

ΔΔ, έρεη θαίξηα ζεκαζία ε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ· 

17. δεηεί ηε ζέζπηζε βξαβείνπ απφ ηελ ΔΔ γηα ηα θαιχηεξα έξγα πνπ θαηαπνιεκνχλ ηε 

λεαληθή αλεξγία, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηνλ παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ 

«επξσπατθφ βξαβείν γηα ηε λενιαία» θαη ην επξσπατθφ βξαβείν «γηα ηε λεαληθή 

αλεξγία ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία»· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβάιεη απηέο ηηο 

πξσηνβνπιίεο ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο θαη λα έξζεη πην θνληά ζηηο 

αλάγθεο ηνπο· ηνλίδεη, εληνχηνηο, ηελ αλάγθε δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο θαη δεηεί ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ πθηζηάκελν πξνυπνινγηζκφ· 

18. δεηεί κηα καθξνπξφζεζκε θαη απνδνηηθή επξσπατθή ζηξαηεγηθή δεμηνηήησλ, ψζηε λα 

θαζνδεγεζνχλ νη εζληθέο ζηξαηεγηθέο δεμηνηήησλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα εζληθά 

ζρέδηα απαζρφιεζεο, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα 

ηνκεαθά ζρέδηα δξάζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε· 

19. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ θαη ησλ ινηπψλ 
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ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

20. ππελζπκίδεη επίζεο φηη έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία λα ηεξκαηηζηνχλ νη πνιηηηθέο 

ιηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο πξφσξεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο· 

ΜΜΕ και επισειπηματικότητα  

21. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΜΔ, ησλ 

θνξέσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη νηθνλνκίαο ηεο αιιειεγγχεο θαη ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

λα παξέρεηαη κε ηνλ επξχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηνπο λένπο εθπαίδεπζε πνπ λα ηνπο 

εηνηκάδεη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα· πξνηξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ε αλάπηπμε ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε θαη ηε δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε πξνψζεζε 

εγθάξζησλ ηθαλνηήησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, πνπ απνθηψληαη 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο έκπξαθηεο άζθεζεο θαη εκπεηξίαο· πξνηείλεη λα κπνξεί λα 

δηδάζθεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζα απφ δηάθνξα ζέκαηα ή σο ρσξηζηφ ζέκα θαη 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πξφζβαζε ζε πςειήο πνηφηεηαο πεξηφδνπο πξαθηηθήο άζθεζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ην ζηάδην ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο· ππνγξακκίδεη φηη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα 

δεκνθξαηηθή θαη νκαδηθή εξγαζία, ε εθκάζεζε ηεο αλάιεςεο επζπλψλ, ηεο αλάιπζεο 

θαηαζηάζεσλ, απνηειεί ηκήκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ ζηεξίδεη ηνλ ελεξγφ πνιίηε· 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο επθαηξίεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο 

πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ (π.ρ. επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, ΜΚΟ κε αληηθείκελν ηελ 

πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο) γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

22. ππελζπκίδεη φηη ε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ, θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδίαο επζχλεο θαη πξσηνβνπιίαο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνψζεζεο κηαο ελεξγνχ ζηάζεο ζηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο· ζεσξεί φηη ε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί επζχλε ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θηλεηηθφηεηαο κέζα ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε· επαλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απέλαληη ζε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ζην ζέκα ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη δεηεί 

επελδχζεηο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη πξφβιεςε ζε αλαδπφκελνπο θαη δπλεηηθνχο 

ηνκείο, κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, πνπ έρνπλ κεγάιν δπλακηθφ γηα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο· 

23. ππνγξακκίδεη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ επίζεο λα απνθηεζνχλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην γεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη φηη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαζνδήγεζεο θαη επνπηείαο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηέο, επηρεηξεκαηίεο θαη εηδηθνχο ζε ζέκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ 

πνιχηηκε ηερλνγλσζία φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ζπκβνπιέο θαη αλάδξαζε 

(feedback) ζε δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο, δίλνληάο ηνπο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ πνιχηηκα δίθηπα επαθψλ κε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο, 
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πνπ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα ρξεηάδνληαλ πνιχ ρξφλν γηα λα νηθνδνκεζνχλ· 

24. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ραιαξψζνπλ νη πθηζηάκελεο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε πηζηψζεηο, θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη κηθξνρξεκαηνδφηεζε γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο, ηελ 

εμαζθαιηζκέλε πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην Γηαδίθηπν, ηελ πνιπηνκεαθή 

εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ζπκβνπιψλ, ηελ θαζηέξσζε θηλήηξσλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

πνπ απαζρνινχλ λένπο αλέξγνπο, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηνπ επξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο (EaSI), θαζψο θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Δπξψπε, 

γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ππεξεζηψλ «κηαο 

ζηάζεο» γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο· ππελζπκίδεη φηη φιεο νη δηνηθεηηθέο 

απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ· 

25. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ERASMUS γηα λένπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη λα ην πξνσζνχλ ζηνπο λένπο πνπ επηζπκνχλ λα μεθηλήζνπλ έλα 

επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα εκπεηξία 

ζην εμσηεξηθφ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ· 

26. ππελζπκίδεη φηη νη θιάδνη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πιένλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ θιάδσλ, θαζψο θαη φηη ε δεκηνπξγηθή 

εθπαίδεπζε θαιιηεξγεί κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε επηλνεηηθφηεηα· αλαγλσξίδεη φηη νη 

ηνκείο ησλ ηερλψλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξνζειθχνπλ ηδηαηηέξσο ην ελδηαθέξνλ 

ησλ λέσλ· 

27. ππελζπκίδεη ηελ πιεζώξα ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαδνζηαθή 

ηερλνγλσζία, ζέζεσλ πνπ ζπρλά δελ είλαη δεθηηθέο κεηεγθαηάζηαζεο θαη πνπ κπνξνύλ, 

επηπιένλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηόλσζε ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ ελώ ηαπηόρξνλα 

παξνπζηάδνπλ πνιηηηζκηθό ελδηαθέξνλ· ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ 

επνκέλσο ηελ πξνζηαζία ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ παξαδνζηαθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ 

ραξαθηήξα, θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαιακπάδεπζή ηνπο ζε λεόηεξεο γεληέο 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ· 

28. δεηεί ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδπαζηεί ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα λένπο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ· δεηεί ηελ θαιχηεξε έληαμε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζηα 

εζληθά θαη επξσπατθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, κε ζθνπφ ηελ απνδέζκεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ 2020· 

29. ππελζπκίδεη φηη νη εξγνδφηεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ θαηάξηηζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ παξνρή ζέζεσλ καζεηείαο θαη φηη ν 

ξφινο ηνπο πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν· 
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30. επηζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ 

απαηηνχλ κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ· ηνλίδεη φηη νη πνιηηηθέο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θάζε θξάηνπο κέινπο· 

31. δεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ, πξάζηλσλ θαη βηψζηκσλ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ, φπσο νη ζπλεηαηξηζκνί, πνπ βαζίδνληαη ζε κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηδηψθνπλ λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα· 

Δεξιότητερ απασσολησιμότηταρ 

32. ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ θαη παξνρήο πεξηζζφηεξσλ 

θηλήηξσλ ζηνπο ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη πξννξαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία, λα ηνπο βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζζεηα πξνζφληα θαη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο·  

33. ππελζπκίδεη φηη ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ζηήξημεο θαιήο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

είλαη απαξαίηεηε θαη κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο πξφσξεο ζρνιηθήο 

εγθαηάιεηςεο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη απηφο ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

νηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη ε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ε απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ έρνπλ ζεκειηψδε 

ζεκαζία· 

34. επηζεκαίλεη ηελ έιιεηςε πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα 

θξάηε κέιε· ηνλίδεη φηη είλαη αλάγθε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηα ζρνιεία θαη λα παξέρεηαη ζπλερήο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ζηνπο ζπκβνχινπο ζηαδηνδξνκίαο ψζηε λα είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

βνεζνχλ ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο καζεηέο ζηελ επηινγή θαηάιιειεο ζηαδηνδξνκίαο· 

35. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ζχζηεκα ηνπ 

ζρνιηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, φπνπ νη καζεηέο παξαθνινπζνχληαη 

απφ έλα πξψηκν ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο κέρξη ηα πξψηα βήκαηά ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

36. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ζε 

δεμηφηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη φινπο ηνπο ζπλαθείο 

ελδηαθεξφκελνπο λα αληαιιάζζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη πξφβιεςεο· 

37. επηθξνηεί ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ ηζηνηφπνπ ηνπ παλνξάκαηνο 

δεμηνηήησλ ηεο ΔΔ ν νπνίνο πιένλ απνηειεί έλα πην νινθιεξσκέλν θαη εχρξεζην 

θεληξηθφ ζεκείν πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ αλάγθεο 

δεμηνηήησλ ζε επαγγέικαηα θαη θιάδνπο κέζα ζηελ ΔΔ, θαη ν νπνίνο βνεζάεη θνξείο 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, εκπεηξνγλψκνλεο, εηαηξείεο εχξεζεο εξγαζίαο, ζπκβνχινπο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη κεκνλσκέλα άηνκα λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο θαη θαιχηεξα 
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ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο· 

38. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληαιιάζζνπλ νξζέο πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, ψζηε έηζη λα 

δηαζθαιίζνπλ ζηνπο λένπο κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη λα 

αλαζεσξήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πξνβιέπνληαο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, 

φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ησλ δεμηνηήησλ θσδηθνπνίεζεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ ζηνλ 21ν αηψλα· ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

2020 θαη ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο Γεμηφηεηεο· ππελζπκίδεη φηη ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεηαη δηά βίνπ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ· 

39. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηφδνπο καζεηείαο, γηα 

λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε άιια 

ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο θαη άιια είδε επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη γηα λα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα εμαζθήζνπλ κηα μέλε γιψζζα, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ εμεχξεζε βηψζηκεο 

ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

40. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ απνθαινχκελσλ ήπησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνδνηηθή παξακνλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ζπκπιήξσκα ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο 

πνπ έρεη απνθηεζεί· 

41. ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε πξνψζεζεο ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ εζεινληηζκφ, θαη απνηειεί αλεθηίκεην εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη λένη γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο βίν· 

42. ππελζπκίδεη φηη ε κε ηππηθή θαη ε άηππε κάζεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ήπησλ δεμηνηήησλ, φπσο π.ρ. νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ· σο εθ ηνχηνπ, δεηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε δπλαηφηεηεο 

παξνρήο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ αληηθηχπνπ θαη ηεο αμίαο ηεο εκπεηξίαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απνθηνχληαη ζε απηέο ηηο δνκέο· 

43. δεηεί ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο θαη ζπνπδψλ, πνπ λα πηνζεηεί 

θαηλνηφκεο αιιά πξνζηηέο πξνζεγγίζεηο, θαη πνπ λα εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαζψο θαη δηαλνεηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ· 

44. επηκέλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζηεί ε αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ EURES, ηδίσο 

ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα ζηξαθνχλ ζηηο 

πξνζθνξέο ζέζεσλ εξγαζίαο, πξαθηηθήο άζθεζεο ή καζεηείαο ζην εμσηεξηθφ θαη λα 

ηνπο ζπλνδεχεη ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ θηλεηηθφηεηαο παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα θαη 

ζπκβνπιέο γηα ην ζρέδηφ ηνπο· 

45. ππελζπκίδεη φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο δελ πξέπεη λα 

απνζθνπνχλ κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη ζηνλ 
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εθνδηαζκφ ησλ αηφκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε 

ελεξγνχο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο· θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα ζεβαζηνχλ ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε απνηεινχλ ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα θαη θέξνπλ πςειή αμία απφ κφλεο ηνπο· 

46. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο νιηζηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα ππφ ηε κνξθή ηεο 

αγσγήο ηνπ πνιίηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ ξνψλ 

εθπαίδεπζεο θαη ζα κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ βίν· 

47. επηζεκαίλεη αθελφο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ ηθαλφηεηα 

κάζεζεο θαη αθεηέξνπ φηη απαηηείηαη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο· ηνλίδεη φηη ε εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο δηεπθνιχλεη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα 

άηνκα λα ζέηνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη λα γίλνληαη απηφλνκνη καζεηεπφκελνη, ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

έληνλεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

48. ππνγξακκίδεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε επξένο θάζκαηνο εγθάξζησλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο 

εληζρχνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο ελψ παξάιιεια ηνπο βνεζνχλ λα επηηχρνπλ σο 

εγέηεο θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο· ηνλίδεη επίζεο ηε ζρέζε κεηαμχ 

αζιεηηζκνχ, απαζρνιεζηκφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο·  

49. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε κείσζε ησλ βαζκψλ νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο έξεπλαο PISA (Programme for 

International Student Assessment – Πξφγξακκα Γηεζλνχο Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ)· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· 

50. ηνλίδεη φηη ε θαηάξηηζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη νη πεξίνδνη επηκνξθσηηθήο καζεηείαο 

πςειήο πνηφηεηαο, ππνζηεξηδφκελεο απφ ζπκπξάμεηο ζρνιείσλ, θνξέσλ θαηάξηηζεο θαη 

επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ κέζα βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ επθαηξηψλ, βειηηψλνληαο ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζα κπνξνχζε λα δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ πνπ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, βειηηψλνληαο επίζεο ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα 

εξγαζία· επηζεκαίλεη ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε· ζεσξεί φηη ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα κπνξνχζε 

λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο· ππνγξακκίδεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ππνζηήξημε, ππφ κνξθή π.ρ. 

ηδηαίηεξσλ ή θαη ππνζηεξηθηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ρξεηάδεηαη θαη ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ· 

51. ηνλίδεη ηελ αμία ησλ πεξηφδσλ καζεηείαο πςειήο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

απαζρφιεζεο θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηηο 

γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε παξαδνζηαθά αλδξνθξαηνχκελα πξνγξάκκαηα καζεηείαο 

θαη επαγγέικαηα· 

52. δεηεί ηελ πξνψζεζε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ απαζρφιεζε 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε, ηεο 
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ελζσκάησζεο δεμηνηήησλ επαγγεικαηηθήο έληαμεο ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ηεο παξνρήο πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο πςειήο πνηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη 

ζηνλ επξσπατθφ ράξηε πνηφηεηαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε καζεηεία, θαζψο θαη 

κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηνχληαη ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ή ζηε δηάξθεηα εκπεηξηψλ εζεινληηζκνχ· ηνλίδεη φηη ε πνηνηηθή πξαθηηθή 

άζθεζε/καζεηεία ζα πξέπεη λα έρνπλ πάληα ζαθή καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη νη 

αζθνχκελνη δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο· 

53. ππελζπκίδεη φηη νη πςειήο πνηφηεηαο πεξίνδνη άζθεζεο θαη καζεηείαο πνπ απερνχλ 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ απαζρφιεζε θαη φηη ε πξαθηηθή άζθεζε 

πξέπεη λα εηνηκάδεη ηνπο αζθνχκελνπο γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, ελψ θαηαδηθάδεη θάζε 

θαηάρξεζε θαη ςεχηηθε πξαθηηθή άζθεζε πνπ ππνλνκεχεη ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηνλ εξγαδφκελν· ππνγξακκίδεη φηη νη πεξίνδνη πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ απνηξεπηηθά κέηξα θαηά ηεο θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπ θαζεζηψηνο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη λα εληείλνπλ ηηο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αζθνπκέλσλ· 

54. επηθξνηεί ην Πιαίζην πνηφηεηαο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηελ Δπξσπατθή ζπκκαρία 

γηα ζέζεηο καζεηείαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζηελήο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζηα θξάηε κέιε απφ ηελ Δπηηξνπή· πξνηξέπεη ηε πκκαρία γηα ζέζεηο καζεηείαο 

λα πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζε πεξηφδνπο καζεηείαο δεηψληαο ηελ άξζε ησλ 

εκπνδίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δίδαθηξα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο· 

55. ππελζπκίδεη, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, φηη 

ην δηηηφ πξφηππν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε απφθηεζε πξαθηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία· ηνλίδεη φηη νη θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη 

ην δηηηφ πξφηππν πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά 

δεδνκέλα θάζε ρψξαο θαη λα ζεσξεζεί σο ην έλα θαη κνλαδηθφ ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ/VET)· δεηεί σο εθ ηνχηνπ ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ελίζρπζε ηεο δηηηήο κάζεζεο ζε φια ηα επίπεδα· 

56. δεηεί ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (ζε επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αιιά θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο) κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο· 

57. επηζεκαίλεη ηα πιενλεθηήκαηα κηαο επέιηθηεο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε 

επίθεληξν ηνλ καζεηή, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αιιαγή ή αλαπξνζαξκνγή ηεο 

θαηεχζπλζεο ησλ ζπνπδψλ κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ρσξίο νη ηειεπηαίνη 

λα δεζκεχνληαη απφ ηελ αξρηθή ηνπο επηινγή· 

58. εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο ην επξχ θάζκα ζπκβάζεσλ πνπ 

πξνηείλνληαη ζηνπο λένπο· δεηεί λα εμεηαζζεί εθηελέζηεξα ην δήηεκα απηφ, κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο· 

59. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θάλνπλ ειθπζηηθφηεξα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπνπδέο ζηνπο 

ηνκείο ησλ επηζηεκψλ, ησλ ηερλνινγηψλ, ηεο κεραλνινγίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ 
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(STEM) ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πθηζηάκελεο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη 

νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη νη γεληθέο αλζξσπηζηηθέο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη θιάδνη STEM θαη, ζπλεπψο, ζα 

πξέπεη λα ηχρνπλ νπζηαζηηθήο ζηήξημεο εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα 

έρνπλ εκθαλή ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα ελζαξξύλνπλ κηα δηαηνκεαθή πξνζέγγηζε κεηαμύ δηαθόξσλ ηνκέσλ εληόο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο θνηλά πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηακνξθώλνληαη γύξσ από 

ηέρλεο, επηζηήκεο, ΤΕΠ, κεραλνινγία, επηρεηξήζεηο θαη άιινπο ζπλαθείο θιάδνπο· 

60. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ επεηγφλησο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα εληαηηθνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάξηηζε ζηελ 

ΣΔΠ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηα είδε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε εμαηξνπκέλνπ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ηίηινπο θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

κε πεξηζζφηεξν ςεθηαθφ πξνθίι θαη λα δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο λένπο γηα λα ζπνπδάζνπλ 

ΣΔΠ θαη λα αθνινπζήζνπλ ζπλαθή επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία· ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κηαο θαιχηεξεο ηερλνινγηθήο βάζεο ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, κέζσ 

ηεο παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ· ζην πιαίζην απηφ, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (ΑΔΠ), νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα φινπο θαη εληζρχνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ζηεξίδνληαο ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηά βίνπ κάζεζεο· ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα ελζαξξχλνληαη θνξίηζηα 

θαη λεαξέο γπλαίθεο λα θάλνπλ ζπνπδέο ζηνλ ηνκέα ηεο ΣΔΠ· 

61. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ κέηξα πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηα θνξίηζηα λα 

ελδηαθεξζνχλ γηα ηνπο ηνκείο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

κεραλνινγίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (STEM), θαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί 

πνηνηηθφο επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηα θνξίηζηα λα 

ζπλερίζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε απηφλ ηνλ θιάδν, δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο 

εμαθνινπζνχλ λα ππνεθπξνζσπνχληαη κε κεγάιε δηαθνξά ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, 

θαζψο απνηεινχλ κφιηο ην 24% ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνπο θιάδνπο ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο κεραλνινγίαο θαη δεδνκέλνπ φηη ηα επαγγέικαηα ησλ ηνκέσλ STEM 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 20 επαγγέικαηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

62. ηνλίδεη φηη, παξά ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ησλ λέσλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη ηηο 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε άιια, ε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ 

εμαθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε· ππελζπκίδεη επνκέλσο ηε ζεκαζία ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ χπαξμε κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε κείσζεο ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θξαγκψλ πνπ 

ελδερνκέλσο ηελ πεξηνξίδνπλ, κε ην λα παξέρνληαη ζηνπο αλέξγνπο εηδηθά αλά ηνκέα 

καζήκαηα εθκάζεζεο γιψζζαο θαη εηδηθή θαηάξηηζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία· 

63. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ειιείςεηο θαη αλαληηζηνηρίεο 

δεμηνηήησλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

καζεηεπνκέλσλ θαζψο θαη ηεο δηαζπλνξηαθήο αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ, κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο ρξήζεο φισλ ησλ επξσπατθψλ κέζσλ θαη πξνγξακκάησλ, φπσο ην 

Erasmus+, ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ην επξσπατθφ 

δηαβαηήξην δεμηνηήησλ, ην ζχζηεκα εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία, ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα Europass, ε πχιε EURES, νη ζπκκαρίεο γλψζεο, ε επξσπατθή ζπκκαρία γηα 

ζέζεηο καζεηείαο, ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, ε 
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Δπξσπατθή δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

(EQAVET) θαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET)· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ ηεο επξσπατθήο 

ηαμηλφκεζεο δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικάησλ (ESCO), βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελσζηαθή αγνξά εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ζε 25 

επξσπατθέο γιψζζεο· ηνλίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζεκαζία ηεο επαξθνχο 

δπλαηφηεηαο κεηαβίβαζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ εληφο ηεο Έλσζεο θαη 

επαλαιακβάλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηεο πχιεο EURES· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξεο αληζνξξνπίεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο · 

64. ελζαξξχλεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ηεο πθηζηάκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ, φπσο ην 

πξφγξακκα Erasmus+, ψζηε λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί πην απνηειεζκαηηθά ε 

αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ· 

65. πξνβάιιεη ην πξφγξακκα Erasmus+ σο βαζηθφ κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ/VET) ζηελ ΔΔ θαη ελζαξξχλεη 

ηηο δηεζλείο αληαιιαγέο γηα ζθνπνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

66. ππελζπκίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία θαη ηεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ 

βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο λένπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ππεξβαίλνληαο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο θαη παξέρνληαο δεμηφηεηεο ζπλαθείο κε ηηο αλάγθεο κηαο 

βηψζηκεο αγνξάο εξγαζίαο θαη κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο, θαη φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πνιχηηκε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζχζηαζε επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ· ππελζπκίδεη φηη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα 

αμηνινγεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ λέσλ ζην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο θαη νη 

ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ πξάγκαηη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, φπσο π.ρ. ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία θαη ε πξάζηλε νηθνλνκία, κε ζπλερή θαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε φρη 

κφλν ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ θνξέσλ πνπ ηα εθηεινχλ, κε πεξηνδηθέο εθζέζεηο 

πξνφδνπ ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο· 

67. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα απινπζηεπηνχλ νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ 

εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε άξζεο θάζε γξαθεηνθξαηηθνχ 

εκπνδίνπ πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο· 

68.  επηθξνηεί ηελ πξφζθαηε απφθαζε ησλ ζπλλνκνζεηψλ ηεο ΔΔ λα απμήζνπλ ηελ 

πξνρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξσηνβνπιία «εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία», απφθαζε πνπ 

απνζθνπεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε απηή ηε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία γηα ηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ηα θξάηε πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε θαη ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηαζέζηκα 

θνλδχιηα γηα λα πινπνηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα 

εθαξκφζνπλ βηψζηκεο θαη φρη κφλν πεξηζηαζηαθέο ιχζεηο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εθαξκφζνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ· 

Ισότητα εςκαιπιών  
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69. ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, εθφζνλ πινπνηεζεί σο νινθιεξσκέλε έλλνηα, ζα 

κπνξνχζε λα θαηαζηεί κεραληζκφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ίζεο επθαηξίεο θαη πξναγσγή 

απηψλ, γηα ηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη κεηνλεθηνχζεο 

κεηνλφηεηεο, θαη ηδίσο ηα παηδηά θαη νη λένη απφ νηθνγέλεηεο πιεγείζεο απφ ηε θηψρεηα, 

νη καθξνρξφληα άλεξγνη, νη κεηνλεθηνχληεο κεηαλάζηεο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο· 

ηνλίδεη φηη ε πξφιεςε θαη ε δηα βίνπ ζηήξημε θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

φζν ην δπλαηφλ ελσξίηεξα ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηε 

δηαζθάιηζε ελφο παξαγσγηθνχ θαη πςειήο εηδίθεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη πεξαηηέξσ ηελ αλάγθε ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ησλ εξγνδνηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζιήςεσλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, σο ζπκβνιή γηα ηελ έληαμε κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη φηη ε έληαμε ησλ πιένλ κεηνλεθηνχλησλ απαηηεί ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ εξγνδνηψλ, ησλ νκάδσλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε ησλ πιένλ κεηνλεθηνχλησλ 

ψζηε ε έληαμή ηνπο λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε· επαλαιακβάλεη ηε 

ζεκαζία ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο· 

70. επηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηθηχσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο 

ηνπο λένπο, ηδίσο φκσο γηα φζνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη φζνπο 

πξνέξρνληαη απφ ππνεθπξνζσπνχκελεο θαη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο · ηνλίδεη φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο δηθηχσζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ πξννπηηθψλ· 

71. επηζεκαίλεη φηη ελψ νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα (60%) ησλ απνθνίησλ 

παλεπηζηεκίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαη ε εμέιημή ηνπο 

ηνπο δελ αληαλαθινχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο· ηνλίδεη φηη ε επίηεπμε κηαο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ ηε 

γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ζέζεο 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θπξίσο κέζσ ηεο ππέξβαζεο ηνπ νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ 

δηαρσξηζκνχ· 

72. ηνλίδεη φηη πξέπεη ηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζε 

ζπκθσλία κε ηε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία· 

73. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έληαμε ησλ λέσλ κε αλαπεξίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο) θαη ζηελ απαζρφιεζε, 

κε κέηξα φπσο νη επελδχζεηο ζε πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ 

ζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο λένπο ή κέζσ ηεο παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ηνπο πξνζιακβάλνπλ· 

74. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε θαη ζηηο επηρνξεγήζεηο, θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

Νέα γενιά, νέερ εςκαιπίερ, νέερ πποκλήσειρ 
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75. επηζεκαίλεη φηη νη λένη πνπ κεγάισζαλ ζε επνρή ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ δελ 

έρνπλ κφλν δπλαηφηεηεο, ηαιέληα θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη αμίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο αμίεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ γεληψλ θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, αμίδεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε ζέζπηζεο πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ 

ζα γεθπξψζνπλ ην δηαγελεαθφ ράζκα· επηζεκαίλεη φηη απηφ ζα ζπκβάιεη επίζεο ζην λα 

θαηαλνήζνπκε ηα πξνηεξήκαηα ηεο λεφηεξεο γεληάο, φπσο είλαη ε άζθεζε πνιιαπιψλ 

θαζεθφλησλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα, ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή θαη, πάλσ 

απ’ φια, ε νκαδηθή εξγαζία· ηνλίδεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

θαηάξηηζεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ λέσλ· ππνγξακκίδεη επίζεο φηη νη 

ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο πξέπεη λα είλαη επαξθψο 

εθπαηδεπκέλνη θαη εθνδηαζκέλνη κε δεμηφηεηεο ψζηε λα θαηαλννχλ ηε λέα γεληά· 

επηζεκαίλεη επίζεο φηη δελ έρνπλ φινη λένη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο ςεθηαθέο απαηηήζεηο θαη επαλαιακβάλεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη 

ε παξνρή ζε φινπο ίζεο πξφζβαζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα ςεθηαθά εξγαιεία είλαη αθφκε 

πην ζεκαληηθή απ’ φ, ηη ζην παξειζφλ· 

76. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Σα αλεζπρεηηθά επίπεδα αλεξγίαο ησλ λέσλ απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο έλα απφ ηα πιένλ 

δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ζηελ ΔΔ, ε νπνία αξηζκεί πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ππάξρνπλ 2 εθαηνκκχξηα θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπληζηά 

ζνβαξή απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ΔΔ.  

 

ηε ζπδήηεζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: 

παγθνζκηνπνίεζε, δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ε νηθνλνκηθή θξίζε, λέεο ηερλνινγίεο θαη αιιαγέο 

ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο.  

 

Ζ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη ε απηναπαζρφιεζε ζπληζηνχλ άιισζηε κία αθφκα επθαηξία 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, σο πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηελ ππέξβαζε ησλ ζηεγαλψλ ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ.  

 

Λφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν επέιηθηα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηεχξπλζε θαη ηελ 

αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο.  

 

Ζ είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο δηαζθαιίδεηαη κε δχν πηπρέο δεμηνηήησλ: ηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο (πξνζαξκνζηηθφηεηα, αγάπε γηα κάζεζε, πξσηνβνπιία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, επηθνηλσλία) θαη ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

Παξάιιεια είλαη αλαγθαίν λα ζπλδεζνχλ (θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν) ηα ηξηηνβάζκηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα (βηνκεραλία, ππεξεζίεο). 

 

Λφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη αγνξέο εξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, ππάξρεη επίζεο 

αλάγθε λα θαζνξηζηεί ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα δηαζέηεη ηα απνηειεζκαηηθφηεξα 

εξγαιεία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ.  
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λεαληθήο αλεξγίαο  

(2015/2088(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Zdzisław Krasnodębski 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο 

ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ηνλίδεη φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα δψζεη «λέα ψζεζε ζηελ 

απαζρφιεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο» θαη φηη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο γηα 

ην 2015 ε Δπηηξνπή δεζκεχηεθε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα δε κέηξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ· επαλαιακβάλεη φηη ην Κνηλνβνχιην έρεη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, επηζεκαίλνληαο φηη ε απαζρφιεζε, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ λέσλ πξέπεη λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ΔΔ· 

2. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ επεηγφλησο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο αιιά, ηδηαίηεξα, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε (ΔΔΚ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κία ηζρπξή καζεζηαθή δηάζηαζε, βαζηζκέλε ζηελ 

εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη λένη λα απνθηήζνπλ ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ επηηπρή ηνπο έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ράξε ζ’ απηφ λα γίλεηαη πην νκαιή 

ε κεηάβαζε απφ ηα ζξαλία ζηελ εξγαζία, λα αλαπηπρζνχλ επίζεο ε απαζρνιεζηκφηεηα 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη λένη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ· ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο θαη ε επηηπρήο εθκεηάιιεπζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ είλαη δπλαηέο κφλν αλ ιεθζνχλ πιήξσο ππφςε ηα εηδηθά ηζρπξά 

ζεκεία θάζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο· 
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3. ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ, θαη ηδίσο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, 

παξακέλεη ζε επίπεδα ζπλαγεξκνχ· θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ ΔΔ λα ζέζνπλ ηέξκα 

ζηελ θαηάζηαζε απηή, ζεζπίδνληαο πάξαπηα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο αλεξγίαο· 

4. ππελζπκίδεη φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο δελ πξέπεη λα 

απνζθνπνχλ κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιά θαη ζηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ αηφκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εγθάξζηεο ηθαλφηεηεο ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε 

ελεξγνχο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο· θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ζεβαζηνχλ ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε απνηεινχλ ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

πςειήο αμίαο· 

5. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα πξνσζεζνχλ ζηφρνη ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο 

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, θαη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο 

θαη πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζεσξεηηθέο φζν θαη πξαθηηθέο ελφηεηεο, (φπσο εξγαζίεο 

ζπνπδαζηψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζρέδηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο)· 

6. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθέο κέζσ 

απνηειεζκαηηθψλ επελδχζεσλ, ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε θαηλνηνκία, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε αξηζηεία 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε· 

7. πξνβάιιεη ην πξφγξακκα Erasmus+ σο βαζηθφ κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ θαη ελζαξξχλεη ηηο δηεζλείο 

αληαιιαγέο γηα ζθνπνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

8. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα δνζεί λέα δσή θαη λα πξνσζεζεί ε ΔΔΚ θαη λα απμεζεί 

ε ειθπζηηθφηεηά ηεο πξνο ηνπο λένπο αλζξψπνπο, ψζηε λα κελ ηελ ζεσξνχλ θαηψηεξε 

ησλ άιισλ ηχπσλ εθπαίδεπζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εηζαρζνχλ ή λα αλαπηπρζνχλ 

πεξαηηέξσ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο δηπιά ζπζηήκαηα ή ζηνηρεία ΔΔΚ θαη 

κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηελ εξγαζία, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απφθηεζε γλψζεσλ, βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ απαζρνιεζηκφηεηαο θαη εηδηθψλ δεμηνηήησλ γηα ην θάζε επάγγεικα· ηνλίδεη 

επίζεο ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί πνηνηηθφο έιεγρνο θαη θαζνδήγεζε απφ δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο επί ηνπ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

πηζηνπνίεζεο ηεο ΔΔΚ θαζψο θαη ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ηζνδπλακίαο ησλ δηαθφξσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ· ππνγξακκίδεη φηη ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ησλ 

δηπιψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο ησλ λέσλ· ηνλίδεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ε νπνία βνεζά ζεκαληηθά ηνπο λένπο 

ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαζψο επηδεηνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· 

9. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ απνθαινχκελσλ ήπησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

απνδνηηθή παξακνλή ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ζπκπιήξσκα ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ 

έρεη απνθηεζεί· 

10. ππελζπκίδεη φηη ζήκεξα ππάξρνπλ δχν εθαηνκκχξηα θελέο ζέζεηο ζηελ ΔΔ θαη ηνλίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ειιείςεηο θαη αλαληηζηνηρίεο δεμηνηήησλ κέζσ ηεο 
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πξνψζεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ καζεηεπνκέλσλ θαζψο θαη ηεο 

δηαζπλνξηαθήο αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ, κέζσ ηεο θαιχηεξεο ρξήζεο επξσπατθψλ 

κέζσλ, φπσο ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ην επξσπατθφ 

δηαβαηήξην δεμηνηήησλ, ην ζχζηεκα εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

Europass, ε πχιε EURES, νη ζπκκαρίεο γλψζεο, ε επξσπατθή ζπκκαρία γηα ζέζεηο 

καζεηείαο, ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ θαη ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ ηεο επξσπατθήο ηαμηλφκεζεο δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ 

θαη επαγγεικάησλ (ESCO), βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη 

δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελσζηαθή αγνξά εξγαζίαο, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, ζε 25 επξσπατθέο γιψζζεο· ηνλίδεη, ζε απηφ ην 

πιαίζην, ηε ζεκαζία ηεο επαξθνχο δπλαηφηεηαο κεηαβίβαζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

εληφο ηεο Έλσζεο θαη επαλαιακβάλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηεο πχιεο EURES· δεηεί απφ ηα 

θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξεο αληζνξξνπίεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο· 

11. επηθξνηεί ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ ηζηνηφπνπ ηνπ παλνξάκαηνο δεμηνηήησλ 

ηεο ΔΔ ν νπνίνο πιένλ απνηειεί έλα πην νινθιεξσκέλν θαη εχρξεζην θεληξηθφ ζεκείν 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ αλάγθεο δεμηνηήησλ ζε 

επαγγέικαηα θαη θιάδνπο ζηελ ΔΔ, βνεζψληαο θνξείο δηακφξθσζεο πνιηηηθήο, 

εκπεηξνγλψκνλεο, εηαηξείεο εχξεζεο εξγαζίαο, ζπκβνχινπο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

κεκνλσκέλα άηνκα λα ιάβνπλ θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηέο απνθάζεηο· 

12. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γεληθψλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο 

ΣΔΠ, καζεκαηηθά, θξηηηθή ζθέςε, μέλεο γιψζζεο, θηλεηηθφηεηα θ.ιπ., νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο λα πξνζαξκνζηνχλ εχθνια ζην κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ· 

13. επηζεκαίλεη αθελφο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα 

κάζεζεο θαη αθεηέξνπ φηη απαηηείηαη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο· ηνλίδεη φηη ε εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο δηεπθνιχλεη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ζηα 

άηνκα λα ζέηνπλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη λα γίλνληαη απηφλνκνη καζεηεπφκελνη, ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο έληνλεο 

αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

14. επηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηθηχσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο 

λένπο, ηδίσο φκσο γηα φζνπο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη φζνπο 

πξνέξρνληαη απφ ππνεθπξνζσπνχκελεο θαη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο· ηνλίδεη φηη ε 

δηδαζθαιία ηεο δηθηχσζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο· 

15. επηζεκαίλεη ηε δηαξθή εμέιημε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

θάιπςε ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, κε ηελ 

αλαζεψξεζε θαη αλάπηπμε ηεο ηζρχνπζαο χιεο θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγνδφηεο, ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηηο 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο· ηνλίδεη 
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πεξαηηέξσ φηη ζην πιαίζην απηφ απαηηείηαη ε παξνρή θαη αλάπηπμε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

δηά βίνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζπκκεηνρή επίζεο ησλ νηθνγελεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχληαη νη κειινληηθνί ζπνπδαζηέο θαη λένη άλζξσπνη λα πξνβαίλνπλ 

ζηηο νξζέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ θαη λα θάλνπλ θαιχηεξεο επηινγέο 

φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· ππελζπκίδεη, 

σζηφζν, φηη νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δελ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ κφλν ζηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αιιά λα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ λέσλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ελεξγνί θαη ππεχζπλνη 

πνιίηεο· ηνλίδεη, ζπλεπψο, ηελ αλάγθε γηα πνιηηηθή αγσγή κέζσ ηνπ ζπλνιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηφζν ζηελ ηππηθή φζν θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε· 

16. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε καζεηεία ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ 

απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη εγθάξζησλ δεμηνηήησλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνδήγεζεο ηα νπνία ζπλδένπλ θνηηεηέο κε επαγγεικαηίεο ή λένπο 

εξγαδνκέλνπο, παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο αθελόο πξόζβαζε ζε δίθηπα θαη αθεηέξνπ ζαθή 

θαηαλόεζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο· ελζαξξχλεη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ βηψζηκεο ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηνλ θφζκν ηεο απαζρφιεζεο θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη δηδαζθφκελεο δεμηφηεηεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αληηζηνηρία κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ελψ γηα ηνπο 

θνηηεηέο νη πεξίνδνη πξαθηηθήο άζθεζεο απνηεινχλ επθαηξία κάζεζεο, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπο σο θαζνδεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε πξαθηηθήο 

άζθεζεο πςειήο πνηφηεηαο σο κέζνπ γηα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ λα εμεχξνπλ εξγαζία· 

17. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ εηδηθψλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπζηάζεσλ 

ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο· 

18. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη απφθνηηνη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαιχηεξα 

εμνπιηζκέλνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο· 

19. ηνλίδεη ηε ζεκαζία κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ δεμηνηήησλ· 

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε παξνρήο πνιιαπιψλ δηεμφδσλ, ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη επέιηθησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ· δεηεί ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε βάζε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη πξαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επέιηθησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ιηγφηεξν ηππηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο· 

20. ηνλίδεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο επξείαο βάζεο ε νπνία ζα παξέρεη 

βαζηθέο θαη κεηαθεξφκελεο δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ, επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηφηεηεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο δίλνπλ ζηα άηνκα ηε δπλαηφηεηα 
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ζπλερνχο απφθηεζεο θαη εθαξκνγήο λέσλ γλψζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο αιιαγέο ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο· 

21. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζηνηρεία εθκάζεζεο ηνπ θόζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ε 

εκθύζεζε από λσξίο ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο θαη ε αλάπηπμε εγθάξζησλ 

δεμηνηήησλ ζπλδεόκελσλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, όπσο ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε θαηαλόεζε, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, ελεξγό δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα εθνδηάδνπλ ηνπο λένπο κε ηηο απαηηνύκελεο 

δεμηόηεηεο θαη πξνζόληα θαη ζα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπκκεηνρή επηρεηξεκαηηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία· ζεσξεί, σζηόζν, όηη ε επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε θαη λα θαιύπηεη ζέκαηα όπσο ην δίθαην εκπόξην, νη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια, όπσο νη ζπλεηαηξηζκνί, 

κε ζηόρν ηελ επηδίσμε κηαο πην θνηλσληθήο, βηώζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

νηθνλνκίαο· 

22. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ επεηγφλησο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα εληαηηθνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάξηηζε ζηελ 

ΣΔΠ ζε φια ηα επίπεδα θαη ηα είδε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε εμαηξνπκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξν 

επζπγξακκηζκέλνπο ηίηινπο θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ ςεθηαθήο πιεπξάο θαη λα 

δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο λένπο γηα λα ζπνπδάζνπλ ΣΔΠ θαη λα αθνινπζήζνπλ ζπλαθή 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο θαιχηεξεο 

ηερλνινγηθήο βάζεο ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, κέζσ ηεο παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ· ζην πιαίζην απηφ, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πφξσλ (ΑΔΠ), νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο θαη 

εληζρχνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ζηεξίδνληαο ηε δηαδηθαζία δηά βίνπ κάζεζεο· 

ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο θνξηηζηψλ θαη λεαξψλ γπλαηθψλ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπνπδέο ζηνλ ηνκέα ηεο ΣΔΠ· 

23. ελζαξξχλεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ηεο πθηζηάκελεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΔ, φπσο ην 

πξφγξακκα Erasmus+, ψζηε λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί πην απνηειεζκαηηθά ε 

αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ· 

24. επηζεκαίλεη φηη ν γξακκαηηζκφο ζηελ ΣΔΠ πξέπεη λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο· ηνλίδεη φηη ν εθνδηαζκφο ησλ λέσλ κε δεμηφηεηεο ΣΔΠ 

σθειεί ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, παξέρνληάο ηνπο ηηο 

ηερληθέο δεμηφηεηεο, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ επειημία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο· 

25. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηα θνξίηζηα θαη ηηο λεαξέο γπλαίθεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, κεραλνινγηθψλ θαη καζεκαηηθψλ θιάδσλ 

(STEM), ψζηε λα απμεζεί ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο· 
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26. επηζεκαίλεη φηη ε έιιεηςε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζπληζηά κείδνλ εκπφδην γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ΔΔ θαη ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα εθνδηάδνπλ ηνπο λένπο απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο θαη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη 

ζηελ πθηζηάκελε αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ· 

27. ηνλίδεη ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επθαηξηψλ ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ, παξάιιεια ή κεηά ηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ή λα αληηζηαζκηζηεί ν απνθιεηζκφο, παξέρνληαο 

σο εθ ηνχηνπ ζηνπο αλζξψπνπο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη γηα 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε αλάινγα κε ηα ηαιέληα ηνπο· 

28. ηνλίδεη ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ ηθαλψλ θαη εκςπρσηηθψλ δηδαζθφλησλ θαη εθπαηδεπηψλ 

ζηε κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο ζε ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο, 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ· ηνλίδεη φηη νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη θαιχηεξα απφ ηα ζρνιεία, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, π.ρ. κέζσ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη 

εθζπγρξνληζκέλεο θαηάξηηζεο ζηηο λέεο δεμηφηεηεο, φπσο νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη νη δεμηφηεηεο ΣΔΠ, κέζσ επίζεο πξνψζεζεο ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ηεο 

αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζε 

δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο θαη ζε βειηησκέλα ζπζηήκαηα ΔΔΚ. ζην πιαίζην απηφ, 

ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθέο νη επελδχζεηο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο γηα 

ηνπο δηδάζθνληεο· δηαθσλεί έληνλα κε ηηο πεξηθνπέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηδίσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνηξνθηψλ θαη ησλ 

επηρνξεγήζεσλ θαη αχμεζε ησλ δηδάθηξσλ· 

29. ελζαξξχλεη ηελ ελζσκάησζε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ δηδάζθνληεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο ηάμεο· 

30. δεηεί κηα καθξνπξφζεζκε θαη απνδνηηθή επξσπατθή ζηξαηεγηθή δεμηνηήησλ, ψζηε λα 

θαζνδεγεζνχλ νη εζληθέο ζηξαηεγηθέο δεμηνηήησλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα εζληθά 

ζρέδηα απαζρφιεζεο, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα 

ηνκεαθά ζρέδηα δξάζεο πνπ πξνηείλνληαη ζηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε· 

31. επηζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα εγγπήζεσλ γηα ηε λενιαία θαη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ 

απαζρφιεζε ησλ λέσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα άλεξγνπο, αλεηδίθεπηνπο θαη ρακειήο εηδίθεπζεο λένπο, ηνλίδεη φκσο φηη 

απαηηείηαη, αθελφο, θαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε θαη, αθεηέξνπ, νξζή θαη ηαρεία εθαξκνγή 

ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζε θάζε θξάηνο κέινο· 

32. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο αηνκηθήο 

πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ελψ πηζηεχεη φηη ε θαζνδήγεζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη εζηηάδνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη επέθηαζε ησλ αηνκηθψλ 

δεμηνηήησλ πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ησλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο απφ ηα πξψηα ζηάδηα· 

33. ζεσξεί φηη ε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ηδίσο φπσο αλαπηχζζεηαη ζε νξγαλψζεηο λενιαίαο, 

ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αίζζεζε πξσηνβνπιίαο θαη ηελ έλλνηα ηεο 
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πξνζσπηθήο επζχλεο, ελψ κπνξεί θαη λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ επηηπρία ησλ ΔΔΚ· θαιεί, εθεμήο, ηα θξάηε κέιε 

λα εθαξκφζνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2012 γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο 

θαη ηεο άηππεο κάζεζεο
1
 σο κέζνπ αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απνθηψληαη κέζσ 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο λενιαίαο, θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ δηά βίνπ κάζεζεο. 

34. ππελζπκίδεη φηη νη θιάδνη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πιένλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ θιάδσλ, θαζψο θαη φηη ε δεκηνπξγηθή 

εθπαίδεπζε θαιιηεξγεί κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε επηλνεηηθφηεηα· αλαγλσξίδεη φηη νη ηνκείο ησλ 

ηερλψλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξνζειθχνπλ ηδηαηηέξσο ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ· 

35. ηνλίδεη φηη νη πνιηηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ε αληηζηνηρία 

δεμηνηήησλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ΔΔΚ, πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη 

πξνψζεζε ζηαζεξψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

ζεκαηνιφγην ηεο ΓΟΔ γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία· επηζεκαίλεη φηη νη ελ ιφγσ πνιηηηθέο 

πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ επηζθαινχο απαζρφιεζεο, 

ζπκβάζεσλ κεδεληθψλ σξψλ εξγαζίαο θαη κε ακεηβφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο· 

36. επηζεκαίλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ν θνηλσληθφο δηάινγνο ζηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθψλ ΔΔΚ· 

37. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηεπζχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζε κηα ρσξίο απνθιεηζκνχο 

εθπαίδεπζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο, κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ίζεο πξφζβαζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ησλ 

λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επάισηεο θαη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο· 

38. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο ησλ επηζηεκψλ, ησλ ηερλνινγηψλ, ηεο κεραλνινγίαο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ (STEM) ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πθηζηάκελεο ειιείςεηο ζηνλ ελ ιφγσ 

ηνκέα· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη νη γεληθέο αλζξσπηζηηθέο 

γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θιάδνη STEM θαη, ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ηχρνπλ νπζηαζηηθήο ζηήξημεο 

εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα δηαδξακαηίζνπλ εκθαλή ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξύλνπλ κηα δηαηνκεαθή 

πξνζέγγηζε κεηαμύ δηαθόξσλ ηνκέσλ εληόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο θνηλά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηακνξθώλνληαη γύξσ από ηέρλεο, επηζηήκεο, ΤΕΠ, κεραλνινγία, 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο ζπλαθείο θιάδνπο· 

39. ππελζπκίδεη ηελ πιεζώξα ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαδνζηαθή 

ηερλνγλσζία, πνπ ζπρλά δελ δύλαληαη λα κεηεγθαηαζηαζνύλ, νη νπνίεο κπνξνύλ, 

επηπιένλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηόλσζε ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ ελώ ηαπηόρξνλα 

παξνπζηάδνπλ πνιηηηζκηθό ελδηαθέξνλ· ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ 

επνκέλσο ηελ πξνζηαζία ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ παξαδνζηαθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ 
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ραξαθηήξα, θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαιακπάδεπζή ηνπο ζε λεόηεξεο γεληέο 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ· 

40. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο ζηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ λέσλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε 

νξγαλψζεηο λενιαίαο, εζεινληηζκνχ θαη νκαδηθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ, γλσζηηθψλ θαη κε, θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε ηέηνηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε· 

41. ππνγξακκίδεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ παξέρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο επθαηξίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε επξένο θάζκαηνο εγθάξζησλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο ελψ παξάιιεια ηνπο βνεζνχλ λα επηηχρνπλ σο εγέηεο θαη λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο· ηνλίδεη επίζεο ηε ζρέζε κεηαμχ αζιεηηζκνχ, 

απαζρνιεζηκφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  
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