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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της διακοπής εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων λόγω της COVID-19 στα παιδιά και τους νέους στην ΕΕ
(2022/2004(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 165, 166 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 15 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως τις αρχές 1, 3 
και 4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τις Εγγυήσεις για 
τη Νεολαία2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τον αντίκτυπο 
της νόσου COVID-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με την 
ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής νεολαίας: απασχόληση και κοινωνική ανάκαμψη μετά την 
πανδημία4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας5,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία, του 2021, με 
τίτλο «Youth Ideas Report for the Conference on the Future of Europe» [Έκθεση με τις 
ιδέες των νέων όσον αφορά τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης],

1 ΕΕ C 316 της 6.8.2021, σ. 2.
2 ΕΕ C 395 της 29.9.2021, σ. 101.
3 ΕΕ C 465 της 17.11.2021, σ. 82.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0045.
5 ΕΕ C 15 της 12.1.2022, σ. 184.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.316.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.395.01.0101.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021IP0045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.015.01.0184.01.ENG
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– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2021/2316 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 
(2022)6,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2021, 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια για τη δια βίου 
μάθηση και την απασχολησιμότητα (COM(2021)0770) και το συνοδευτικό έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2021)0367),

– έχοντας υπόψη το ειδησεογραφικό άρθρο, της 7ης Απριλίου 2020, με τίτλο «COVID-
19: how can VET respond?» [COVID-19: πώς μπορεί να ανταποκριθεί η ΕΕΚ;], που 
δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης της Επιτροπής7,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 — Επαναπροσδιορίζοντας την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ψηφιακή εποχή» (COM(2020)0624),

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 στη μαθησιακή κινητικότητα8,

– έχοντας υπόψη την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροχρόνια 
φροντίδα και την παιδική εκπαίδευση και φροντίδα,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Εκπαίδευση και νεολαία στην Ευρώπη μετά την 
COVID-19 – επιπτώσεις της κρίσης και συστάσεις πολιτικής», που δημοσιεύθηκε από 
τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του στις 4 Μαΐου 20219,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Νέοι στην Ευρώπη: επιπτώσεις της COVID-19 στην 
οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση», που δημοσιεύθηκε από τη Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του στις 24 Σεπτεμβρίου 202110,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
στην Ευρώπη μετά την COVID-19 – επιπτώσεις της κρίσης και συστάσεις πολιτικής», 
που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του στις 18 
Φεβρουαρίου 202111,

6 ΕΕ L 462 της 28.12.2021, σ. 1.
7 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en
8 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-
may2020_en.pdf
9 Μελέτη – «Education and Youth in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations», 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β – Διαρθρωτική 
Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, 4 Μαΐου 2021.
10 Μελέτη – «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation», Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α – Οικονομία, Επιστήμες και 
Ποιότητα Ζωής, 24 Σεπτεμβρίου 2021.
11 Μελέτη – «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe: Crisis effects and policy 
recommendations», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Β – 
Διαρθρωτική Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, 18 Φεβρουαρίου 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf
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– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3/2021 του NESET με θέμα «Μάθηση εξ 
αποστάσεως από την οπτική γωνία των σπουδαστών»12,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 2/2021 του NESET με θέμα «Ο αντίκτυπος της 
COVID-19 στα μαθησιακά αποτελέσματα των σπουδαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη: 
οι προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλους»13,

– έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων στα 
Οικονομικά της Εκπαίδευσης (EENEE) και του NESET με θέμα «Ο αντίκτυπος της 
COVID-19 στην εκπαίδευση των μειονεκτούντων παιδιών και οι σχετικές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες»14,

– έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών με θέμα «Ο πιθανός 
αντίκτυπος της COVID-19 στην εκπαίδευση: σκέψεις με βάση την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και τα πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων»15,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, της 17ης Ιουνίου 2021, 
με θέμα «Πέρα από τα μέτρα εγκλεισμού: οι ‘ουλές της πανδημίας’ στους νέους»16,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της UNICEF, της 4ης Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «The State 
of the World’s Children 2021: On My Mind: promoting, protecting and caring for 
children’s mental health» [Η κατάσταση των παιδιών ανά τον κόσμο το 2021 — 
Έχοντας κατά νου την προώθηση, την προστασία και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας 
των παιδιών]17,

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής του ΟΟΣΑ, της 12ης Μαΐου 2021, 
με θέμα «Στήριξη της ψυχικής υγείας των νέων εν μέσω της κρίσης COVID-19»18,

– έχοντας υπόψη την έρευνα της οργάνωσης Young Minds, του Φεβρουαρίου του 2021, 
με τίτλο «Coronavirus: Impact on young people with mental health needs» [Κορονοϊός: 
αντίκτυπος στους νέους με ανάγκες ψυχικής υγείας]19,

– έχοντας υπόψη το έργο του προγράμματος «Ορίζων 2020» με τίτλο «Prevention of 
child mental health problems in Southeastern Europe – Adapt, Optimise, Test, and 
Extend Parenting for Lifelong Health» [Πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας 

12 Diez-Palomar, J., Pulido, C. και Villarejo, B., «Distance learning from a student perspective», ειδική έκθεση 
αριθ. 3/2021 του NESET.
13 Sternadel, D., «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of 
distance education for all», ειδική έκθεση αριθ. 2/2021 του NESET.
14 Koehler, C., Psacharopoulos, G. και Van der Graaf, L., «The impact of COVID-19 on the education of 
disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof», έκθεση των NESET-EENEE, Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2022.
15 Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. και Mazza, J., «The likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing literature and recent international datasets», Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2020.
16 Moxon, D., Bacaiso, C. και Şerban, A., «Beyond the pandemic: The impact of COVID-19 on young people in 
Europe», Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, Βρυξέλλες, 2022.
17 https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-
iceberg
18 Takino, S., Hewlett, E., Nishina, Y. και Prinz, C., «Supporting young people’s mental health through the 
COVID-19 crisis», Πολιτικά μέτρα του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (COVID-19), 2021.
19 https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-
mental-health-needs/#main-content

https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.youthforum.org/files/European20Youth20Forum20Report20v1.2.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg
https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg
https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content
https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content
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των παιδιών στη νοτιοανατολική Ευρώπη – Προσαρμογή, βελτιστοποίηση, δοκιμή και 
παράταση της γονικής μέριμνας για διά βίου υγεία]20,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιδρύματος Ψυχικής Υγείας της Σκωτίας, του 
Σεπτεμβρίου του 2020, με τίτλο «Impacts of lockdown on the mental health and well-
being of children and young people» [Επιπτώσεις των μέτρων εγκλεισμού στην ψυχική 
υγεία και την ευεξία παιδιών και νέων]21,

– έχοντας υπόψη την ερευνητική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), της 9ης Νοεμβρίου 2021, με 
τίτλο «Impact of COVID-19 on young people in the EU» [Αντίκτυπος της COVID-19 
στους νέους στην ΕΕ]22,

– έχοντας υπόψη την εκστρατεία YouMoveEurope με βάση την αναφορά που υπέβαλε η 
Διεθνής συντεχνία εκπαιδευτών των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, με τίτλο 
«Responding to the Impact of COVID-19 on International Youth Work Mobility» 
[Αντιμετώπιση του αντικτύπου της COVID-19 στη διεθνή κινητικότητα των 
εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας]23,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2021 σχετικά με την πολιτική της 
ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία24,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
ιδίως το άρθρο 12,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989, για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, ιδίως το άρθρο 30,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2021, 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά25,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην κρίση COVID-1926,

– έχοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία, ιδίως τους στόχους 5, 9 και 
11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πολιτιστική 
ανάκαμψη της Ευρώπης27,

20 https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results
21 https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF%20Scotland%20Impacts%20of%20Lockdown.pdf
22 https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu
23 https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-
mobility
24 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0463.
25 ΕΕ L 223 της 22.6.2021, σ. 14.
26 ΕΕ C 371 της 15.9.2021, σ. 6.
27 ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 152.

https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/MHF%20Scotland%20Impacts%20of%20Lockdown.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu
https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility
https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-1928,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη διαμόρφωση της 
πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση29,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση 
των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ30,

– έχοντας υπόψη το έργο «Student Agency for 2030» [Αυτενέργεια των σπουδαστών με 
ορίζοντα το 2030] του ΟΟΣΑ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0216/2022),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων παροχής προσχολικής 
εκπαίδευσης και φροντίδας, των σχολείων, των πανεπιστημίων, των χώρων κοινωνικής 
πρόνοιας για τους νέους και δράσεων για τη νεολαία, καθώς και για εξωσχολικές 
δραστηριότητες, των πολιτιστικών χώρων και των αθλητικών εγκαταστάσεων στέρησε 
από τα παιδιά και τους νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
είναι απαραίτητες για τη συνολική τους ανάπτυξη, τη μαθησιακή τους εξέλιξη, τη 
διανοητική, σωματική, συναισθηματική και ψυχική τους υγεία και ευεξία, και την 
κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι νέοι συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες 
ομάδες της κοινωνίας μας και ότι επηρεάστηκαν από τις διακοπές δραστηριοτήτων 
λόγω της COVID-19 κατά τη διάρκεια μιας αποφασιστικής και κρίσιμης περιόδου στη 
ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία είναι μία από τις προϋποθέσεις και 
βάσεις για μια υγιή κοινωνία και δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, η 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας συνδέεται άρρηκτα με άλλα βασικά 
δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακύρωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση σε 
τέτοιον βαθμό που άλλαξε απότομα την καθημερινή ρουτίνα, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίον τα παιδιά και οι νέοι αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς 
κοινωνική ή σωματική επαφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των σχολείων, των 
πολιτιστικών χώρων και των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου φιλοξενούνται τέτοιες 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις μείωσε τα επίπεδα σωματικής ικανότητας των νέων σε 
τέτοιον βαθμό που αυτή τη στιγμή μόνον ένα στα τέσσερα 11χρονα συμμετέχει σε 
επαρκή σωματική δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα 
ένα στα τρία παιδιά να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, πράγμα που αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης παραγόντων αναπηρίας και μεγαλύτερης νοσηρότητας31·

28 ΕΕ C 404 της 6.10.2021, σ. 152.
29 ΕΕ C 494 της 8.12.2021, σ. 2.
30 ΕΕ C 184 της 5.5.2022, σ. 88.
31 Περιφερειακή έκθεση του ΠΟΥ, του 2022, σχετικά με την παχυσαρκία στην Ευρώπη.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353747/9789289057738-eng.pdf
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συγκαταλεγόταν στους πλέον συναισθηματικά 
εξαντλητικούς τομείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-1932 και ότι, σύμφωνα 
με έρευνες, συνδέεται σαφώς η ψυχική υγεία των διδασκόντων με την ψυχική υγεία των 
σπουδαστών33· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει εγγενείς 
περιορισμούς στη διδασκαλία εργαστηριακών και καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθώς 
και στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη φυσική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση είναι σε πολλές περιπτώσεις παιδαγωγικά ακατάλληλη, ιδίως 
για νεότερους μαθητές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για διαπροσωπική επαφή 
με τον δάσκαλο, επίσης λόγω της έλλειψης ευκαιριών για την κατάλληλη κατάρτιση 
των διδασκόντων ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία στα 
σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξ αποστάσεως 
μάθηση δεν συνεκτιμούσε τις ανάγκες των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν 
μαθήματα σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί δυσφορία, 
άγχος και αίσθημα ανασφάλειας στους εν λόγω εκπαιδευομένους·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απουσία σταθερού ημερήσιου χρονοδιαγράμματος που 
δημιουργεί μια καθησυχαστική «ρουτίνα» και με την απώλεια, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, της συνήθειας της παρουσίας στο σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα 
που τα σχολεία είναι ανοικτά πολλοί σπουδαστές φαίνεται να είναι 
«αποστασιοποιημένοι», να μην ενδιαφέρονται για τη σχολική ζωή και να 
δυσκολεύονται να βρουν τον ρυθμό τους, να συγκεντρωθούν, και να νιώσουν ότι 
αποτελούν μέρος της σχολικής κοινότητας και ότι συμμερίζονται τους στόχους της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο πολιτιστικών χώρων —οι οποίοι ήταν οι πρώτοι 
που έκλεισαν και οι τελευταίοι που επιτράπηκε να ανοίξουν εκ νέου— στέρησε από 
τους νέους δημιουργούς στον πολιτιστικό τομέα, και ιδίως από τους νέους ερμηνευτές, 
την ευκαιρία να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους στο κρίσιμο αυτό 
αρχικό στάδιο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αθλήματα της βάσης επηρεάστηκαν σοβαρά από τις 
αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, καθώς πολλά από αυτά διακόπηκαν εντελώς για 
μεγάλο χρονικό διάστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ακόμα οι 
επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να 
έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την οικονομική τους 
ανάκαμψη μακροπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνιμη απώλεια του αθλητισμού 
της βάσης θα είχε άμεσο αντίκτυπο στους νέους αθλητές, όσον αφορά τόσο την 
κοινωνική τους ανάπτυξη όσο και την πιθανή μελλοντική επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία στον αθλητισμό·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική κατάσταση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των 
νέων επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα δε προβλήματα που 
σχετίζονται με την ψυχική υγεία διπλασιάστηκαν σε διάφορα κράτη μέλη σε σύγκριση 
με τα επίπεδα προ της κρίσης34, με αποτέλεσμα να μιλούν οι ειδικοί για «σιωπηλή 
πανδημία» ή για «ουλές της πανδημίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
αποκάλυψε την έλλειψη στήριξης για τους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

32 https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
33 https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/el/index.html
34 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-
en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/en/chapters/chapter1.html#ch1-1
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book


RR\1261995EL.docx 9/27 PE731.485v02-00

EL

συνδεδεμένα με την ψυχική υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιθωριοποιημένες ομάδες 
όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες ή οι νέοι με ειδικές 
ανάγκες εκτέθηκαν σε υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικής διαταραχής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πραγματικές συνέπειες των προβλημάτων ψυχικής υγείας 
για τους νέους είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστούν και, μέχρι σήμερα, δεν είναι ακόμα 
πλήρως ορατές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική πίεση που ασκείται στους εκπαιδευομένους για 
επιδόσεις υπεράνω των στόχων, ακόμη και σε νεαρή ηλικία, άσκησε πρόσθετη πίεση 
στην ψυχική υγεία και την ευεξία των εκπαιδευομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δυσκολίες ψυχικής υγείας συνεπάγονται έντονο στιγματισμό στις κοινωνίες μας, με 
αποτέλεσμα οι νέοι που ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας να υποβάλλονται επίσης 
σε προκαταλήψεις, κοινωνική απομόνωση, λεκτική κακοποίηση ή εκφοβισμό, και να 
εκλαμβάνουν το μαθησιακό περιβάλλον ως έναν μη ασφαλή χώρο όπου είναι δύσκολο 
να αναζητήσουν βοήθεια ή θεραπεία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των ειδικών 
καταστάσεων των κρατών μελών, λόγω της διαφορετικής φύσης και διάρκειας των 
μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή, καθώς και λόγω των διαφορών στην πρόσβαση στην 
τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία, οι οποίες επιτείνουν τις ανισότητες μεταξύ 
αγροτικών και αστικών περιοχών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική μετάβαση στην εικονική μάθηση όχι μόνο 
επιδείνωσε τις υφιστάμενες ανισότητες, αλλά επίσης δημιούργησε νέες ανισότητες, 
καθώς έμειναν στο περιθώριο παιδιά από κοινωνικώς μειονεκτούντα περιβάλλοντα ως 
αποτέλεσμα του συνωστισμού στο σπίτι, της έλλειψης ψηφιακών υποδομών ή 
εξοπλισμού, και λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας, πράγμα που ενέτεινε τον κίνδυνο 
οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερες ευκαιρίες να έχουν χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα 
και, συνεπώς, να εγκαταλείπουν το σχολείο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οδήγησε σε μείωση 
των υφιστάμενων γνώσεων, σε απώλειες όσον αφορά τη μεθοδολογία για την απόκτηση 
νέων γνώσεων, και σε πραγματικές μαθησιακές απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
απώλειες αυτές, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν μακροπρόθεσμο αρνητικό αντίκτυπο 
στη μελλοντική ευεξία παιδιών και νέων, είναι υψηλότερες για τους εκπαιδευομένους 
από κοινωνικοοικονομικώς μειονεκτούντα νοικοκυριά, που έλαβαν λιγότερη στήριξη 
για τις σπουδές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρήθηκε ότι το 64 % των νέων ηλικίας 18-34 ετών 
διέτρεχε κίνδυνο κατάθλιψης την άνοιξη του 202135 και ότι η αυτοκτονία αποτελεί τη 
δεύτερη κύρια αιτία θανάτου νέων36 ως αποτέλεσμα του άγχους, της μοναξιάς, της 
απομόνωσης, της κατάθλιψης, της ψυχολογικής δυσφορίας, της έλλειψης 
εκπαιδευτικών, εργασιακών ή οικονομικών ευκαιριών και της αύξησης της ανεργίας 
των νέων, καθώς και λόγω της αβεβαιότητας των νέων ως προς τις ευρύτερες 
κοινωνικές προοπτικές και προοπτικές διαβίωσης·

35 https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age
36 Άρθρο της UNICEF με τίτλο «The Mental Health Burden Affecting Europe’s Children» [Η επιβάρυνση της 
ψυχικής υγείας που επηρεάζει τα παιδιά της Ευρώπης] (4 Οκτωβρίου 2021).

https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικά περιφερειακά χάσματα σε ολόκληρη την 
ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ η πρόσβαση των 
ασθενών από κοινωνικώς μειονεκτούντα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, περιορίζεται περαιτέρω από τους περιορισμούς που υπάρχουν σε ορισμένα 
κράτη μέλη όσον αφορά την αποζημίωση των συνεδριών ψυχοθεραπείας από τον 
προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντική 
ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και 
των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην παροχή συμβουλών σε 
σχολεία και νέους·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα εγκλεισμού είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στα 
άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σε εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει πάντοτε να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αυτών και να διασφαλίζουν την 
ισότιμη πρόσβασή τους χωρίς διακρίσεις σε υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές 
υπηρεσίες, και εκπαίδευση, καθώς και σε νεανικές πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έμφυλες διαφορές έχουν αντίκτυπο στους τρόπους με τους 
οποίους έχουν πληγεί τα παιδιά και οι νέοι από την πανδημία, καθώς τα κορίτσια και οι 
νέες γυναίκες εκτίθενται περισσότερο σε ενδοοικογενειακή βία, ψυχοσωματικές 
ασθένειες και διαταραχές της διάθεσης37· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με 
αποτέλεσμα να επηρεαστούν η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
των γυναικών και η οικονομική τους εξάρτηση από τους συντρόφους, τους συγγενείς ή 
τους φίλους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδοχική επιβολή μέτρων εγκλεισμού 
αύξησε την επιβάρυνση για τους γονείς και κηδεμόνες, πράγμα που ενέτεινε τον 
κίνδυνο κατάχρησης ουσιών από τους γονείς και ενδοοικογενειακής βίας, που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία και την ευεξία των πλέον ευάλωτων ατόμων, καθώς και 
των παιδιών και των νέων·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε πρώιμο στάδιο της 
προσωπικής ανάπτυξης αυξάνουν την πιθανότητα να προκύψουν προβλήματα ψυχικής 
υγείας μετά την ενηλικίωση, με εκτεταμένες συνέπειες όσον αφορά την προσωπική, 
κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη και την ποιότητα ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα παιδιά και οι νέοι διανύουν κρίσιμες φάσεις της νευρολογικής τους ανάπτυξης και 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευαισθησία στη μεγάλης κλίμακας χρήση ψηφιακών 
εργαλείων για την εξ αποστάσεως μάθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έντονη 
ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τον αντίκτυπο της 
τεχνολογίας σε μαθησιακά προβλήματα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων έχει μειώσει τα επίπεδα 
σωματικής ικανότητας των νέων σε τέτοιο βαθμό που αυτή τη στιγμή μόνον ένα στα 
τέσσερα 11χρονα συμμετέχει σε επαρκή σωματική δραστηριότητα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στρατηγική της ΕΕ για την ψυχική υγεία που αφορά 
παιδιά και νέους πρέπει πρωτίστως να τους παρέχει ευκαιρίες να ακουστούν, πρέπει δε 

37 Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Οι γυναίκες την εποχή του COVID-19.

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2712
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να συνεκτιμάται η συμβολή τους κατά τη διατύπωση απαντήσεων χωρίς αποκλεισμούς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει γονείς, 
οικογένειες, φίλους, οργανώσεις νεολαίας και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για τους 
νέους, εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, πολιτιστικά ιδρύματα και αθλητικούς 
συλλόγους, πέρα από τα σχολεία και τους διδάσκοντες, και να τους παρέχει κατάλληλη 
κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, 
προκειμένου να καθιερωθεί μια ολιστική προσέγγιση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
νέων από κοινωνικοοικονομικώς μειονεκτούντα περιβάλλοντα και περιθωριοποιημένες 
ομάδες·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία, έχουν μειωθεί τα επίπεδα 
εμπιστοσύνης των μελών νεότερων γενεών προς τους θεσμικούς φορείς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τούτο οφείλεται στο άγχος και την αβεβαιότητα που συνδέεται με την 
πανδημία αυτή καθαυτήν, αλλά και στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
επίσημων διαύλων επικοινωνίας των κρατών μελών όσον αφορά την προσέγγιση της 
νεότερης γενιάς, καθώς και στην αύξηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών 
ειδήσεων σε σχέση με την πανδημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αυτής, πράγμα που μπορεί να 
επιτευχθεί με κατάλληλη ανά ηλικία συμμετοχή, μεταξύ άλλων με την παροχή 
ευκαιριών στους νέους ώστε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις για τη 
διαμόρφωση του κόσμου όπου ζουν και την προώθηση της αυτενέργειας της νεολαίας, 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι νέοι ώστε να αναζητούν την αυτοδιάθεση και να 
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία μας παρείχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε 
μακροχρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας που στο παρελθόν δεν είχαν αντιμετωπιστεί 
με ολιστικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία συμπεριλήφθηκε στους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», πράγμα που συμβάλλει 
στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ένωσης υγείας με βάση ισχυρότερα, πιο 
προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας έτοιμα να αντιμετωπίσουν πιθανές 
μελλοντικές κρίσεις·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι καταστροφικές ανθρώπινες, 
επισιτιστικές, ενεργειακές και οικονομικές του συνέπειες, καθώς και άλλες παγκόσμιες 
απειλές, αναμένεται να έχουν περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την 
ευεξία παιδιών και νέων·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, εκατομμύρια παιδιά και 
νέοι εκτοπίστηκαν και βίωσαν εκτενές τραύμα·

1. εφιστά την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν τα σχολεία και τα ιδρύματα 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και τα ιδρύματα μη τυπικής και άτυπης 
μάθησης, στην παροχή της απαραίτητης υλικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους 
νέους και τις οικογένειές τους, και καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
παράσχουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη στα ιδρύματα γενικής παιδείας, ιδίως με 
σημαντικές επενδύσεις στη δημόσια εκπαίδευση, και να προσλάβουν και να διορίσουν 
υψηλά ειδικευμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ολοένα και περισσότερο προωθείται με ικανοποιητικό τρόπο η 
παιδαγωγική, ψυχολογική, σωματική, συναισθηματική, γνωσιακή και/ή κοινωνική 
ανάπτυξη των νέων·
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2. καλεί επιτακτικά, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις 
δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, πάνω από τον μέσο όρο της 
ΕΕ (5 % του ΑΕγχΠ το 2020)· υπογραμμίζει, ιδίως, τον ρόλο που διαδραματίζουν στην 
ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη των παιδιών και των νέων οι διδάσκοντες, οι 
εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας· τονίζει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη να αναγνωριστεί η σημασία της προώθησης των γνώσεων για την ψυχική υγεία 
των διδασκόντων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των διοικητικών υπαλλήλων των 
σχολείων, των κοινωνικών λειτουργών και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, 
καθώς και των εκπαιδευομένων·

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λύσουν τη σιωπή τους όσον αφορά τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας και να εξαλείψουν, στο πλαίσιο μιας ολιστικής 
προσέγγισης, το σχετικό κοινωνικό στίγμα που εισάγει διακρίσεις· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια πανενωσιακή ενημερωτική 
εκστρατεία σχετικά με την ψυχική υγεία σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ιδρύματα, 
προκειμένου να καταπολεμηθεί το υφιστάμενο στίγμα, να παρασχεθεί στους νέους 
πρόσβαση σε πληροφορίες για την ψυχική υγεία, και να διαμορφωθεί μια σαφέστερη 
και ευρύτερη κοινωνική κατανόηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας· καλεί τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν την ψυχολογική πρώτη βοήθεια και την υποχρεωτική 
εκπαίδευση για την ψυχική υγεία χωρίς στίγμα στα προγράμματα σπουδών, ώστε να 
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι οι εκπαιδευόμενοι, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι 
εκπαιδευτές και οι πανεπιστημιακοί ηγέτες για να ανταποκρίνονται στους 
εκπαιδευομένους και τους νέους που βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη προώθηση της ψυχικής υγείας και της 
ευεξίας των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
καλύψουν τα γνωσιακά κενά που προέκυψαν κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και 
να αποτρέψουν την πιθανή αύξηση της σχολικής αποτυχίας και της εγκατάλειψης του 
σχολείου· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε 
ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για κάθε παιδί στην Ευρώπη·

4. τονίζει τη σημασία να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ελλιπούς υποβολής στοιχείων 
όσον αφορά την ψυχική υγεία και την ευεξία, καθώς και της υποεκπροσώπησης των 
παιδιών και των νέων στις επιστημονικές έρευνες για την ψυχική υγεία· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να διεξαγάγει έρευνα με πλήρη αξιολόγηση των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που είχαν στα παιδιά και τους νέους τα σχετιζόμενα με 
την πανδημία COVID-19 προληπτικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις κάθε μελλοντικής υγειονομικής κρίσης·

5. υπογραμμίζει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η μέτρηση της ψυχικής υγείας και της 
ευεξίας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια κοινή 
ολιστική θεώρηση της υγείας και της ασφάλειας που να περιλαμβάνει τη συνολική 
σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και να απαιτεί ολοκληρωμένες στρατηγικές 
πρόληψης και θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης αμερόληπτων δεικτών 
για τη μέτρηση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου, 
και συστημάτων υποβολής στοιχείων, σε διαβούλευση με διδάσκοντες, 
εκπαιδευομένους, γονείς, και σχετικά ειδικευμένους εμπειρογνώμονες και επιστήμονες, 
και επίσης να απαιτεί την ενσωμάτωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 
και δραστηριοτήτων αναψυχής και την προώθηση της ανάπτυξης δημιουργικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων·
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6. υπογραμμίζει την ανάγκη για βιώσιμη και ταχεία ανασύσταση και ενίσχυση της δομής 
των ευρωπαϊκών δράσεων για τη νεολαία που έχουν αποδυναμωθεί ή ακόμη και 
καταστραφεί από την πανδημία· επισημαίνει ότι οι δράσεις για τη νεολαία αυτές 
καθαυτές πρέπει να αναγνωρίζονται για αυτό που είναι: ένα εργαλείο υποστήριξης που 
συμβάλλει σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη, την ευεξία και την αυτοπραγμάτωση 
των νέων· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν με συγκεκριμένο τρόπο τις 
δράσεις για τη νεολαία, προκειμένου να παρέχεται στήριξη σε όσους τη χρειάζονται 
περισσότερο·

7. ζητεί να αναγνωριστούν οι ανοικτές δραστηριότητες για τους νέους σε ολόκληρη την 
ΕΕ ως κεντρικό μέσο κοινωνικοποίησης των νέων, και να δημιουργηθούν συνειδητά 
ολοένα και περισσότεροι ελεύθεροι χώροι για τους νέους, συχνά για συνομηλίκους, 
πέραν από το γονικό σπίτι και τους τόπους μάθησης στην επίσημη εκπαίδευση, όπου θα 
τους παρέχονται ευκαιρίες να οργανώνονται και να συμμετέχουν σε κοινοτικές 
πρωτοβουλίες·

8. καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω το 
πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια σε μαθησιακά περιβάλλοντα, προκειμένου να 
παρέχουν σε εκπαιδευομένους, διδάσκοντες, νέους και επαγγελματίες υποστήριξη από 
επαρκή αριθμό ειδικευμένων μελών του προσωπικού, όπως εξειδικευμένοι ψυχολόγοι ή 
άλλοι ειδικοί ψυχικής υγείας, που μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο όχι μόνο 
για τα άτομα, αλλά και για το συνολικό σχολικό κλίμα, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους σε όλα τα είδη εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναζητούν ψυχολογική βοήθεια στα 
πρώιμα στάδια των ψυχικών προβλημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν 
προσωπικό υποστήριξης στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που να 
μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή των αιθουσών διδασκαλίας και των κοινωνικών 
χώρων σε φιλόξενους και ελκυστικούς χώρους ανάπτυξης, μάθησης, ανταλλαγής 
απόψεων σε κλίμα εμπιστοσύνης, και συζήτησης και υπέρβασης των διαφορών με 
εποικοδομητικό τρόπο· τονίζει τη σημασία της εύκολα προσβάσιμης 
ημιεπαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ενεργό ευρωπαϊκό δίκτυο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
και μεθόδων με σκοπό την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων·

9. αναγνωρίζει ότι η παροχή φωνής στους νέους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε 
να μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες τους και να συμμετέχουν στην εφαρμογή των 
αποφάσεων αυτών, είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των πολιτικών και των προγραμμάτων· καλεί, επομένως, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
επεκτείνουν τα δικαιώματα συμμετοχής και συνδιάθεσης των σπουδαστών και των 
νέων στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, τον χώρο 
εργασίας και τα κοινωνικά ιδρύματα, και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των νέων, 
ιδίως των νέων γυναικών, στον σχεδιασμό ερευνών και προγραμμάτων, προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα τις εμπειρίες ζωής, τις προτεραιότητες και τις αντιλήψεις τους 
και να αντιδρούμε καλύτερα σε αυτές, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους·

10. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να προωθήσουν διατομεακές επενδύσεις για την 
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών των παιδιών και των νέων, και να καταρτίσουν 
εθνικά σχέδια δράσης που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή τους σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των 
νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον μειονεκτούσες ομάδες· καλεί την Επιτροπή και 
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τα κράτη μέλη να στηρίξουν πιο συστηματικά —και κυρίως, δεδομένης της σημασίας 
τους για τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, οικονομικά— το έργο των οργανώσεων 
νεολαίας και τις δραστηριότητες για τους νέους που οργανώνονται από τις ίδιες τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, και επομένως να καταστήσουν μακροπρόθεσμα 
ανθεκτικότερες στις κρίσεις τις δομές διασυνοριακών ανταλλαγών και συνεργασίας·

11. υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία που έχουν για τα παιδιά και τους νέους οι μη 
εικονικές διαπροσωπικές δραστηριότητες και σχέσεις στην καθημερινή ζωή για τη 
συνολική ευεξία τους, η οποία αποτελεί τη βάση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και 
επιταχύνει την εμπειρία του αισθήματος του ανήκειν, λαμβάνοντας υπόψη τον 
σημαντικό ρόλο της κοινωνικοποίησης στην εκπαίδευση· καλεί, επομένως, τα κράτη 
μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια ώστε να διασφαλίσουν 
ότι, σε περίπτωση μελλοντικών πανδημιών ή άλλων πρωτοφανών καταστάσεων, θα 
παραμείνουν ανοικτά με ασφάλεια όλα τα —τυπικά, άτυπα ή μη τυπικά— μαθησιακά 
περιβάλλοντα·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις όπου είναι απολύτως απαραίτητη η λήψη 
ειδικών μέτρων, να συμβουλεύονται επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας, σχολεία, 
διδάσκοντες, οργανώσεις νεολαίας και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για τους νέους, 
καθώς και γονείς, προκειμένου να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες διάφορων 
ηλικιακών ομάδων, ευπαθών ομάδων και νέων με ειδικές ανάγκες, προβλήματα 
κινητικότητας ή άλλες αναπηρίες, καθώς και των μειονεκτουσών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς να μείνει κανείς στο περιθώριο, και να μην 
εφαρμόζουν μια προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης»· υπογραμμίζει τη σημασία να 
διασφαλιστεί η γλωσσική συνέχεια ώστε οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν εκπαίδευση 
σε περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες να είναι σε θέση να συνεχίσουν να το 
πράττουν σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως ή μεικτής μάθησης· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών δραστηριοτήτων·

13. επισημαίνει τον θετικό ρόλο που διαδραμάτισε η καθοδήγηση σε ορισμένες χώρες κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς βοήθησε τους νέους να επιλύσουν προβλήματα, με 
αποτέλεσμα να προωθήσει την ψυχική τους υγεία και να παράσχει διαπροσωπική 
σύνδεση η οποία συνέβαλε στην αντίληψη της γενικότερης κατάστασης και προσέφερε 
ψυχολογική υποστήριξη σε περιόδους απομόνωσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο στήριξης και χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων καθοδήγησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξή τους σε όλα τα κράτη 
μέλη·

14. αναγνωρίζει ότι η κρίση λόγω της COVID-19 επιδείνωσε τις προϋπάρχουσες 
εκπαιδευτικές ανισότητες, καθώς περιόρισε τις ευκαιρίες για πολλά από τα πλέον 
ευάλωτα παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε φτωχές ή αγροτικές 
περιοχές, των κοριτσιών, των προσφύγων και των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί να 
ενταθούν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη στήριξη των παιδιών, των νέων και 
των οικογενειών που επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία, λαμβανομένων υπόψη 
των πολιτιστικών και συγκείμενων παραγόντων που επηρεάζουν τα άτομα αυτά, 
προκειμένου να εντοπιστούν τα προ της πανδημίας κενά στην παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και να προσαρμοστούν καλύτερα τα δημόσια συστήματα· καλεί 
επιτακτικά τα κράτη μέλη να εξετάσουν τον αντίκτυπο της COVID-19 με γνώμονα τη 
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διάσταση του φύλου και να διασφαλίσουν τη συνέχιση των μαθημάτων σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης σε όλες τις περιστάσεις·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά και 
τους νέους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, όπως οι νέοι ΛΟΑΤΚΙ+, τα 
παιδιά και οι νέοι που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, καθώς και όσοι έχουν 
προϋπάρχουσες ανάγκες ψυχικής υγείας·

16. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μια υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων· εμμένει, επομένως, στη 
σημαντική κοινωνική στήριξη που παρέχουν τα σχολεία, όπως τα ισορροπημένα 
καθημερινά γεύματα, τα οποία ορισμένα παιδιά δεν λαμβάνουν διαφορετικά στο σπίτι· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση 4 της εγγύησης για τα παιδιά, η οποία 
ζητεί, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε 
σχολική ημέρα·

17. εμμένει στην ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση και να προωθηθούν επαρκώς οι 
ευκαιρίες που παρέχονται από προγράμματα όπως το Erasmus+, το πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ώστε να βελτιωθούν οι 
εμπειρίες κινητικότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρήσιμων και 
απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων για τη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των νεότερων γενεών, και να αυξηθεί η προσβασιμότητά τους για όλους· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
επαγγελματική κατάρτιση και να καταστήσουν τα προγράμματα ανθεκτικά σε πιθανούς 
μελλοντικούς περιορισμούς κινητικότητας, καθώς και να βελτιώσουν τη συστηματική 
ανταλλαγή αποτελεσμάτων των έργων, προκειμένου να ενισχυθούν η προβολή, η 
κλιμάκωση και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπός τους· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη 
χρηματοδότηση αυτών των ενωσιακών προγραμμάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

18. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επιπτώσεις του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) στα παιδιά και τους νέους ενδέχεται να είναι 
περιορισμένες σε πολλές περιπτώσεις και να μην παράγουν αποτελέσματα ούτε 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επέτρεπαν στα παιδιά και τους νέους να έχουν 
πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση ή να μετριάζουν τον αρνητικό αντίκτυπο του 
κλεισίματος πολιτιστικών χώρων που σχετίζεται με την COVID-19 και της πρόσβασης 
σε πολιτιστικούς δημιουργούς ιδίως για τους νέους ερμηνευτές, οι οποίοι στερήθηκαν 
την ευκαιρία να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε κρίσιμο 
πρώιμο στάδιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση και δίκαιες συμβατικές και εργασιακές συνθήκες για όλους τους νέους 
δημιουργούς, ερμηνευτές, καλλιτέχνες και όλους τους άλλους πολιτιστικούς 
δημιουργούς, εργαζομένους και επαγγελματίες που απασχολούνται στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία, να εντείνουν τις συνολικές 
προσπάθειές τους για τη στήριξη των νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών και 
επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, να προωθήσουν τη νεολαία και την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, και να διατυπώσουν τον στόχο αυτόν σε ειδικό τμήμα για τους 
νέους καλλιτέχνες σε ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη· επαναλαμβάνει τη σύστασή 
του να διατεθεί το 10 % των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην 
εκπαίδευση και το 2 % στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· ζητεί 
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από την Επιτροπή να αξιολογήσει σε βάθος τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση, τους νέους, και τους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας, τα οποία εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη μέσω του ΜΑΑ, και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά στο πλαίσιο 
των εθνικών εκθέσεων που συντάσσονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

19. εφιστά την προσοχή στη σημασία των εμπειριών κινητικότητας και της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών μεταξύ δασκάλων, εκπαιδευτικών, καθηγητών, εκπαιδευτών, 
εθελοντών και επαγγελματιών στον τομέα της νεολαίας και σε οργανώσεις νέων, 
δημιουργών στον τομέα του πολιτισμού και προπονητών για τη διεύρυνση των 
γνώσεών τους όσον αφορά την προσέγγιση των νέων και την ενίσχυση της διεθνούς και 
πολυγλωσσικής διάστασης, ιδίως με γνώμονα τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης που 
πρέπει να επιτευχθεί έως το 2025·

20. ζητεί μια ολιστική θεώρηση της υγείας που θα περιλαμβάνει τη συνολική σωματική, 
ψυχική και κοινωνική ευεξία, και απαιτεί ολοκληρωμένες στρατηγικές πρόληψης και 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, και 
την προώθηση της ανάπτυξης δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων·

21. επισημαίνει την ανάγκη να προωθείται ο σχεδιασμός και να παρέχονται στοχευμένες, 
διαγενεακές υπηρεσίες που συνδυάζουν την πείρα των ηλικιωμένων με το θάρρος των 
νέων σε μια αμοιβαίως επωφελή κατάσταση·

22. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του πολιτισμού για την ανάπτυξη της ατομικής 
ταυτότητας των παιδιών και των νέων, καθώς και για την εκπαίδευσή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανόησής τους της κοινωνίας, και για τη συνολική ευεξία 
τους·

23. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να διαμορφωθεί εξ απαλών ονύχων ένα 
δημιουργικό, δυναμικό και υγιές μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος ψυχοσωματικών διαταραχών μετά την ενηλικίωση· καλεί επιτακτικά 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο αυτό, την ένταξη και κλιμάκωση όλων 
των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, 
τα ντοκιμαντέρ, τα κινούμενα σχέδια, οι εικαστικές τέχνες, ο χορός και νέες 
πειραματικές μορφές τέχνης, τόσο στα σχολικά προγράμματα σπουδών όσο και με 
μορφή εξωσχολικών καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε να τονώσουν 
την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητα και να δώσουν στους σπουδαστές τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και να εξερευνούν τα ταλέντα τους· υπογραμμίζει 
ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ιδανικό στοιχείο για διεπιστημονικά έργα και να 
προωθήσει την κριτική σκέψη, και επομένως δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα 
καλλιτεχνικά μαθήματα·

24. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και τις δημόσιες αρχές να αναπτύξουν αθλητικές 
υποδομές και να αυξήσουν συνολικά τη φυσική αγωγή και τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες σωματικής άσκησης στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους με αναπηρίες· υπογραμμίζει ότι 
ο αθλητισμός, όπως η τέχνη, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μέσο ένταξης των παιδιών 
που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού· υπενθυμίζει ότι οι τέχνες και ο αθλητισμός στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών ενδεχομένως συμβάλουν σημαντικά στην 
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καταπολέμηση παγκόσμιων προκλήσεων για τη νεολαία και την εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών δυσκολιών και των μαθησιακών διαταραχών, 
καθώς και του εκφοβισμού, της ρητορικής μίσους και της κατανάλωσης ψυχοτρόπων 
ουσιών·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν επαρκώς 
μικρές τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, αθλητικούς συλλόγους, εγκαταστάσεις 
αναψυχής, οργανώσεις νέων και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για τους νέους, ώστε να 
διοργανώνουν τις δραστηριότητες αναψυχής και μη τυπικής και άτυπης μάθησης οι 
οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και ευεξία των νέων και των 
οικογενειών τους, παρέχοντας μέσα υλικής και ψυχολογικής υποστήριξης, μεταξύ 
άλλων για νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή βρίσκονται αντιμέτωποι με 
διακρίσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε μειονεκτούσες, αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία να 
κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά και οι νέοι, να ενισχύσουν την ταυτότητά τους ως 
πολιτών, και να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο ψυχικής υγείας·

26. ζητεί τη στήριξη του μαζικού αθλητισμού και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 
καθώς υπέστησαν δυσανάλογα τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19· 
υπογραμμίζει ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί τη βάση για τον αθλητισμό σε 
επαγγελματικό επίπεδο και συμβάλλει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη και ευεξία όσο 
και στην περιφερειακή ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· τονίζει τη σημασία να 
παραμείνουν ανοικτοί οι επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι και οι αθλητικές 
οργανώσεις και να στηριχθεί η ανάκαμψή τους, και επίσης να υποστηριχθούν οι 
αθλητές· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει επαρκώς αυτούς τους συλλόγους και 
οργανώσεις, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ευεξία και την κοινωνικοποίηση 
των νέων·

27. ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών, των 
περιφερειακών αρχών και των τοπικών εκπροσώπων αθλητικών ομάδων και συλλόγων, 
πολιτιστικών ενώσεων, οργανώσεων νέων και σπουδαστών, εκπαιδευτικών και 
πανεπιστημιακών φορέων, κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της εκπαίδευσης, και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθούν ο διάλογος και η 
συνεργασία και να δημιουργηθεί ένα δυναμικό, πολυεπίπεδο κοινωνικό δίκτυο που θα 
μπορεί να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις μελλοντικές προκλήσεις·

28. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ στο σύνολό της 
θα καταστεί ισχυρότερη και πιο αυτόνομη, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο· 
παρατηρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το ευρύ γεωγραφικό χάσμα, το χάσμα μεταξύ 
των φύλων, το κοινωνικό χάσμα, το ηλικιακό χάσμα και άλλα διαρθρωτικά χάσματα 
που επιδεινώθηκαν από την έλλειψη ψηφιακών υποδομών, συνδεσιμότητας και 
ψηφιακών εργαλείων σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως σε αγροτικές, απομακρυσμένες, 
νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή σε 
άλλες κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες περιοχές· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
το πεδίο εφαρμογής και να ενισχύσει τις ανεξάρτητες ενωσιακά χρηματοδοτούμενες και 
μη κερδοσκοπικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως το eTwinning, το EPALE, το Erasmus+ 
και η Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν τα κρατικά σχολεία, οι 
διδάσκοντες, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί της ΕΕ να βρίσκονται στο επίκεντρο 
της διαδικασίας της ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς να εξαρτώνται από κερδοσκοπικές 
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πλατφόρμες· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πιθανές 
ανάγκες των εν λόγω περιοχών σε περίπτωση μελλοντικών πανδημιών ή άλλων 
πρωτοφανών καταστάσεων·

29. επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη γενίκευση του ψηφιακού 
γραμματισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή 
χρήση των ψηφιακών εργαλείων και υποδομών· καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τον ψηφιακό γραμματισμό στα προγράμματα σπουδών όλων των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να παράσχουν στους διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς την 
κατάρτιση και τον εξοπλισμό που απαιτούνται· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση σε όσους είναι ψηφιακά αποκλεισμένοι· εφιστά την προσοχή στη δύσκολη 
κατάσταση των εκπαιδευομένων που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και με 
γονείς που είναι διδάσκοντες στο επάγγελμα, για τους οποίους η υποχρέωση να 
εργάζονται, να διδάσκουν και να μαθαίνουν εξ αποστάσεως συνεπάγεται σημαντικές 
και συχνά αβάσταχτες δαπάνες προκειμένου να αγοράσουν, με τους περιορισμένους 
ιδιωτικούς τους πόρους, περαιτέρω εξοπλισμό ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις για 
μάθηση/εργασία εξ αποστάσεως·

30. επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες ενέχουν σημαντικές δυνατότητες για τους 
διδάσκοντες, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους από πλευράς 
προσβάσιμων, ανοικτών, κοινωνικών και εξατομικευμένων τεχνολογιών που μπορούν 
να συνεπάγονται πιο συμμετοχικά μαθησιακά μέσα· πιστεύει ότι η έξυπνη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών, με γνώμονα τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και η οποία 
ενδυναμώνει τους εκπαιδευομένους, μπορεί να εξοπλίσει τους πολίτες με βασικές 
δεξιότητες δια βίου· παρατηρεί, ωστόσο, ότι η έλλειψη εποπτείας της ψηφιακής 
μάθησης των νέων, ιδίως όσων βρίσκονται σε μειονεκτούντα και απομακρυσμένα 
περιβάλλοντα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο εθισμού και ψυχικών 
διαταραχών·

31. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε συγκεκριμένες πολιτικές, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο του ΜΑΑ, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, 
προκειμένου (i) να γεφυρώσουν όλα τα υφιστάμενα χάσματα, συμπεριλαμβανομένων 
των έμφυλων, οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών περιφερειακών ανισοτήτων· 
(ii) να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οι 
οργανώσεις και οι δομές νεολαίας, καθώς και οι εκπαιδευόμενοι και οι νέοι γενικότερα, 
λαμβάνουν επαρκή οικονομική στήριξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους πλέον ευάλωτους 
εκπαιδευομένους που υστερούν και χρειάζονται πρόσθετη στήριξη προκειμένου να 
επιτύχουν τους αναμενόμενους μαθησιακούς στόχους, καθώς και στα σχολεία που 
εξυπηρετούν πληθυσμούς με υψηλά ποσοστά φτώχειας και σε μεγάλο βαθμό 
μειονοτικούς· (iii) να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογίες, 
καινοτομίες, εγκαταστάσεις υποστήριξης της μάθησης και εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εργαλείων, για την εδραίωση, την περαιτέρω 
ανάπτυξη και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ευκαιριών 
άτυπης και μη τυπικής μάθησης για όλους· και iv) να στηρίξουν πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες που φέρνουν σε επαφή παιδιά και νέους στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
ανάκαμψης των τοπικών κοινοτήτων·

32. επισημαίνει ότι τα προϋπάρχοντα πρότυπα και προσδοκίες για το φύλο μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και τη 
σωματική υγεία, καθώς και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες· παρατηρεί ότι είναι ζωτικής 
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σημασίας να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών μέσω επαρκών πόρων και 
στήριξης, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι έμφυλες 
επιπτώσεις που είχε η διακοπή εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη υγεία και ευεξία των παιδιών και των νέων· καλεί τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ανθεκτικά και δίκαια εκπαιδευτικά συστήματα που θα 
συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου και θα διασφαλίζουν την κάλυψη των έμφυλων 
αναγκών, όπως η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και η πρόληψη και 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας·

33. τονίζει εκ νέου τη σημασία των επενδύσεων στην καινοτομία και την έρευνα στην 
εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα να έχει πρόσβαση 
σε μια «νοοτροπία καινοτομίας» σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίζει ότι όλοι έχουν 
πρόσβαση σε δωρεάν μαθησιακό υλικό, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εργαλεία 
υψηλής ποιότητας· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για ένα 
δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή την επιστρεπτέα αγορά ή μίσθωση 
κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, μεταξύ άλλων του εξοπλισμού πληροφορικής και 
της πρόσβασης σε αποδοτική διαδικτυακή σύνδεση·

34. τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, των πόρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των οπτικοακουστικών βιβλιοθηκών, καθώς και να 
θεσπιστούν συστήματα εκπτώσεων ώστε να καταστεί δυνατή η καθολική πρόσβαση σε 
πολιτιστικούς πόρους, μεταξύ άλλων για τα περιθωριοποιημένα άτομα και τα 
περιφερειακά σχολεία που δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν συνδρομές με ευνοϊκούς 
όρους·

35. επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων όσον αφορά την τεχνολογική 
και ψηφιακή πρόοδο, αλλά και τις παιδαγωγικές της επιπτώσεις και τις συνέπειές της 
στην υγεία και την ασφάλεια, μέσω της συνεργασίας και του διαλόγου απευθείας με 
τους νέους, καθώς και με εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς εταίρους 
στον τομέα της εκπαίδευσης και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
παρατηρεί την επείγουσα ανάγκη να επανεξεταστούν με κριτικό πνεύμα οι πιθανοί 
κίνδυνοι της ψηφιακής προόδου και οι απρόβλεπτες συνέπειές τους, έχοντας κατά νου 
ότι πρωταρχικός τους στόχος είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών·

36. καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επιστήμες και τις έρευνες σχετικά 
με την ψυχική υγεία των νέων, να αξιολογήσουν τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που 
είχε η διακοπή δραστηριοτήτων, και δη η παρατεταμένη εξ αποστάσεως μάθηση, η 
απομόνωση και η αβεβαιότητα, στην απόκτηση γνώσεων, τη νευρολογική ανάπτυξη και 
τις κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες, και να αναπτύξουν στοχευμένα μέτρα για τη 
στήριξη των ατόμων που επλήγησαν περισσότερο, προκειμένου να καταπολεμήσουν 
και να αποτρέψουν μακροπρόθεσμα προβλήματα ψυχικής υγείας· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να συγκρίνουν συστηματικά ερευνητικά 
πορίσματα, εμπειρίες και γνώσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής 
υγείας των νέων στην ΕΕ· καλεί ακόμη την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και την αμοιβαία μάθηση σχετικά με τα 
ζητήματα αυτά·

37. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τους νέους σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους 
που συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία, διασφαλίζοντας όχι μόνο την πρόσβασή 
τους σε τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και την ικανότητά τους να τα χρησιμοποιούν 
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ασφαλώς και ορθά, ώστε να χρησιμεύουν ως πολύτιμα μέσα για την κοινωνικοποίηση 
και τη δημοκρατία·

38. επισημαίνει ότι οι παρατεταμένες περίοδοι παραμονής στο ψηφιακό περιβάλλον 
μπορούν να έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των 
παιδιών και των νέων, όπως οπτική κόπωση ή εθισμός στο διαδίκτυο, και επίσης 
έκθεση σε διαδικτυακή βία και παρενόχληση, καθώς και σε ψευδείς ειδήσεις, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε κατάθλιψη, άγχος και κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά 
και σε αυτοκτονίες νέων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μεγαλύτερες συνεργατικές 
και συστηματικές προσπάθειες πρόληψης με στόχο την προστασία των νέων από 
τέτοιες βλάβες·

39. καλεί την Επιτροπή να ορίσει Ευρωπαϊκό Έτος Ψυχικής Υγείας και να αναπτύξει ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την προστασία της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και την άτυπη και μη τυπική μάθηση· είναι της άποψης ότι 
ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται στα πορίσματα της ομάδας εργασίας του 
στρατηγικού πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και να παράσχει 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, να προτείνει παραδείγματα ορθής πρακτικής 
και να δημιουργήσει κίνητρα για να αναλάβουν τα κράτη μέλη ειδικές δράσεις και να 
εφαρμόσουν ενότητες κατάρτισης, ώστε να εφοδιάσουν τους διδάσκοντες, τους 
εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και 
τους εργοδότες με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αναγνώριση των πρώιμων 
ενδείξεων επαγγελματικής εξουθένωσης, άγχους και ψυχολογικής πίεσης στους 
εκπαιδευομένους, τους νέους και τους νέους ασκούμενους, ή τους νέους που 
συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση, με γνώμονα την ενεργοποίηση στοχευμένων 
μέτρων πρόληψης·

40. πιστεύει ότι το σχέδιο θα πρέπει να προωθεί τη δωρεάν και τακτική ψυχολογική 
υποστήριξη των διδασκόντων, των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών στον τομέα 
της παιδικής μέριμνας, και θα πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες και στα άτομα με αναπηρίες, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και να διασφαλίζεται 
ότι έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και τις ευκαιρίες· 
υπογραμμίζει ότι το σχέδιο θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενίσχυση των δεσμών 
μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών 
οργανώσεων για την διοργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχουν τις ρίζες 
τους στην ευρύτερη κοινότητα, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν των 
εκπαιδευομένων, την προώθηση της αυτενέργειας των νέων, και την αύξηση της 
κοινωνικής τους δέσμευσης·

41. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης σχετικά με την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου μιας 
σοβαρής κρίσης στους νέους και στην ψυχική τους υγεία, και επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις μελλοντικές γενεές σε όλες τις συστάσεις και προτάσεις τους·

42. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει μέτρα μετριασμού όσον αφορά τις 
αρνητικές συνέπειες που είχε σε παιδιά και νέους η διακοπή δραστηριοτήτων λόγω της 
COVID-19 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, και να αξιοποιήσει το τρέχον έτος για να 
προτείνει ένα εύρωστο κληροδότημα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 για το 
μέλλον·
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43. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, οι νέοι της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 
κρίση ψυχικής υγείας. Μολονότι πριν από την πανδημία περίπου 10-20 % των παιδιών και 
των νέων αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 20-25 % 
τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή αναμένεται να είναι ανεπαρκής για την αξιολόγηση της πλήρους 
κλίμακας του προβλήματος, καθώς στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν οι 
ψυχικές ασθένειες των νέων.

Οι νέες γενεές έχουν χάσει ευκαιρίες για διάλογο και ανθρώπινο επαγγελματικό εμπλουτισμό, 
καθώς και την ευκαιρία να αποτελέσουν ενεργό μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι διαρκώς 
μεταβαλλόμενες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και τα διατομεακά ζητήματα που 
σχετίζονται με την οικονομία, την απασχόληση και τον τρόπο ζωής, έχουν δημιουργήσει μια 
κατάσταση αβεβαιότητας που υπονομεύει την ικανότητά τους να καταρτίζουν 
μακροπρόθεσμα σχέδια, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ορισμένες ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με αυξημένη έκθεση σε κινδύνους για την ψυχική 
υγεία. Για τις νέες γυναίκες, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, τα άτομα με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο και τα άτομα με γενικά χαμηλή πρόσβαση σε πόρους, η πίεση των 
κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων και της εισοδηματικής ισότητας αύξησε την 
επίπτωση και τον κίνδυνο εμφάνισης των διαταραχών ψυχικής υγείας.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές ανησυχίες. Ήδη το 2018, έκθεση με 
τίτλο «Health at a Glance: Europe» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη) εκτίμησε το οικονομικό 
κόστος που προκύπτει από διαταραχές της ψυχικής υγείας σε 4 % του συνολικού ΑΕγχΠ 
στην ΕΕ. Δεδομένου ότι η πιθανότητα να αναπτύξει κανείς διαταραχές ψυχικής υγείας ως 
ενήλικος αυξάνεται δραστικά όταν πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας σε νεαρή ηλικία, 
τούτο θα έχει δεινές επιπτώσεις στο μέλλον της Ευρώπης.

Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει ανοίξει νέες οδούς για πιο δυναμικούς και δημιουργικούς 
τρόπους αντιμετώπισης της εργασίας και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η ανάπτυξη ορισμένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαπροσωπικές εμπειρίες και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ συνομηλίκων. Επομένως, μολονότι η διαδικτυακή εκπαίδευση 
παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ως συμπλήρωμα των παραδοσιακών μορφών εκπαίδευσης, 
δεν πρέπει να εξελιχθεί σε πλήρη υποκατάστατο της διά ζώσης μάθησης.

Επιπλέον, η μετεγκατάσταση της εκπαίδευσης στο ψηφιακό περιβάλλον ανέδειξε περαιτέρω 
τις ανισότητες που βιώνουν οι περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίες δεν έχουν επαρκή 
πρόσβαση στην τεχνολογία, καθώς και τις περιφερειακές διαφορές μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η παρούσα έκθεση επιδιώκει να υποβάλει συγκεκριμένες 
προτάσεις και συστάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που είχε στα παιδιά και τους 
νέους στην ΕΕ το κλείσιμο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων λόγω της COVID-19. Ο εισηγητής παρουσιάζει πιθανές δράσεις σε επτά 
θεματικούς άξονες που αναλύονται κατωτέρω.
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Πρώτον, η επαρκής χρηματοδότηση και η προώθηση των ευκαιριών που προσφέρουν 
προγράμματα όπως το Erasmus+, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Αλληλεγγύης είναι καίριας σημασίας για να βελτιωθούν οι εμπειρίες κινητικότητας και 
να αυξηθεί η προσβασιμότητά τους για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα, το φύλο, την 
κατάσταση της υγείας και την περιοχή καταγωγής. Για τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συστηματική ανταλλαγή αποτελεσμάτων 
των έργων, ώστε να ενισχυθούν η προβολή, η κλιμάκωση και ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος.

Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι οι εμπειρίες κινητικότητας και οι ανταλλαγές ορθών 
πρακτικών μεταξύ καθηγητών, δασκάλων, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, εργαζομένων στον 
τομέα της νεολαίας και προπονητών έχουν μεγάλη σημασία για την ενίσχυση της διεθνούς 
και πολύγλωσσης διάστασης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 2025.

Δεύτερον, τα σχολεία και τα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή της απαραίτητης υλικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Επομένως, ο εισηγητής καλεί τα κράτη 
μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη στα ιδρύματα γενικής παιδείας, ώστε να 
διασφαλιστεί η στήριξη της παιδαγωγικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων.

Έτσι, ο εισηγητής προτείνει κίνητρα στα κράτη μέλη για να βελτιώσουν και να αναπτύξουν 
πλαίσια για την υγεία και την ασφάλεια σε μαθησιακά περιβάλλοντα, ώστε να παρέχουν 
στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς υποστήριξη από ειδικευμένους ψυχολόγους 
και προσωπικό υποστήριξης στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που μπορούν 
να συμβάλουν στη μετατροπή της αίθουσας διδασκαλίας σε έναν ευπρόσδεκτο και ελκυστικό 
χώρο ανάπτυξης, μάθησης, συζήτησης και υπέρβασης των διαφορών με εποικοδομητικό 
τρόπο.

Για τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία της διά ζώσης μάθησης για την 
προσωπική ανάπτυξη. Σε περίπτωση μελλοντικών πανδημιών ή άλλων πρωτοφανών 
καταστάσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να διατηρήσουν ανοικτά όλα τα —τυπικά, άτυπα ή 
μη τυπικά— μαθησιακά περιβάλλοντα.

Εάν χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα, ο εισηγητής καλεί τα κράτη μέλη να συνεκτιμούν 
τις ανάγκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων και να μην εφαρμόζουν μια λύση «ενιαίας 
αντιμετώπισης».

Τρίτον, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη για μια ολιστική κατανόηση της υγείας που 
αποσκοπεί στην πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και, για τον σκοπό αυτόν, 
αναγνωρίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένες στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, και προώθηση της 
ανάπτυξης δημιουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ο εισηγητής επιμένει στη συμπερίληψη της τέχνης, της μουσικής και του πολιτισμού στα 
σχολικά προγράμματα σπουδών, καθώς και στην προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στα 
σχολεία, ώστε να διαμορφωθεί εξ απαλών ονύχων ένα δημιουργικό, δυναμικό και υγιές 
μαθησιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και να μειωθεί ο κίνδυνος ψυχοσωματικών 
ασθενειών μετά την ενηλικίωση.

Τέταρτον, ο εισηγητής αναγνωρίζει την ανάγκη να στηριχθούν και να χρηματοδοτηθούν 
μικρές τοπικές πολιτιστικές και αθλητικές οργανώσεις, ώστε να μπορούν να συνεχιστούν 
δραστηριότητες αναψυχής και άτυπης μάθησης, οι οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη 
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μόρφωση και την ευεξία των νέων και των οικογενειών τους, καθώς παρέχουν μέσα υλικής 
και ψυχολογικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων για όσους έχουν λιγότερες οικονομικές 
ευκαιρίες.

Πέμπτον, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών 
μελών και των τοπικών εκπροσώπων αθλητικών και πολιτιστικών ενώσεων, οργανώσεων 
νεολαίας, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών φορέων και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα 
διευκολύνει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας και θα δημιουργήσει ένα 
δυναμικό, πολυεπίπεδο κοινωνικό δίκτυο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται και να 
ανακάμπτει από μελλοντικές προκλήσεις.

Έκτον, για να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη και αυτάρκης στο σύνολό της, χωρίς να μένει 
κανείς στο περιθώριο, πρέπει να αντιμετωπίσει τα ευρύτερα διαρθρωτικά κενά που 
προκαλούνται από την έλλειψη ψηφιακών υποδομών και εργαλείων στις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές. Επομένως, ο εισηγητής καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε συγκεκριμένες πολιτικές που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, για να 
καλυφθούν τα περιφερειακά κενά και να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη, ώστε να είναι 
διαθέσιμες και προσβάσιμες σε όλους οι τεχνολογίες, οι καινοτομίες, οι εγκαταστάσεις 
μάθησης και υποστήριξης και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη συνέχιση της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης.

Έβδομον, ο εισηγητής τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στην καινοτομία και την έρευνα 
στην εκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα να έχει πρόσβαση 
σε μια «νοοτροπία καινοτομίας» σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίζει ότι το μαθησιακό 
υλικό, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τα εργαλεία υψηλής ποιότητας είναι προσβάσιμα σε 
όλους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων και των συνεπειών των 
τεχνολογικών και ψηφιακών εξελίξεων, μέσω της συνεργασίας και του διαλόγου με 
εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ο εισηγητής 
καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τους νέους. Πρέπει να 
διασφαλιστεί όχι μόνο η πρόσβασή τους σε τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και η ικανότητα 
ασφαλούς και ορθής χρήσης τους, ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμα μέσα 
κοινωνικοποίησης και δημοκρατίας για τη μείωση της βίας, της παρενόχλησης και των 
ψευδών ειδήσεων στο Διαδίκτυο.

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής πιστεύει ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων 
συνιστά βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντίκτυπος που είχαν στην ψυχική 
υγεία παιδιών και νέων η πανδημία COVID-19 και το σχετικό κλείσιμο των εκπαιδευτικών, 
πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να έχει μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό κοινωνικό, υγειονομικό και οικονομικό σύστημα.

Ο εισηγητής ζητεί επιτακτικά να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από τα διδάγματα που 
αποκομίσθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και επισημαίνει την ευκαιρία, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, να βελτιωθεί σημαντικά η αντιμετώπιση 
ζητημάτων ψυχικής υγείας που έχουν αγνοηθεί στο παρελθόν. Το τέλος της πανδημίας θα 
πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που επιδείνωσε ο ιός, οι 
οποίες όμως ήταν ανέκαθεν παρούσες στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση τονίζουν την ανάγκη να ληφθεί 
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πολύπλευρη και ολιστική ευρωπαϊκή δράση για την προώθηση της ψυχικής υγείας παιδιών 
και νέων. Για τον σκοπό αυτόν, ο εισηγητής εστιάζει στη θέσπιση διατομεακών προληπτικών 
μέτρων, αντί να επιδιώκει αποκλειστικά την παροχή πιο προσιτών θεραπευτικών αγωγών.

Επιπλέον, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι τόσο η ευεξία όσο και η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με τον πολιτισμό και τη σωματική υγεία. Εν προκειμένω, ο εισηγητής τονίζει 
τον καίριο ρόλο των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, νεανικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 
στη διασφάλιση της θετικής ανάπτυξης της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων και, επομένως, 
ζητεί να παραμένουν οι χώροι αυτοί προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια μελλοντικών πανδημιών 
ή απροσδόκητων κρίσεων.

Μολονότι ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η ψηφιακή μετάβαση στην εκπαίδευση προσφέρει 
πολλά δυνητικά οφέλη, τονίζει ότι η εξ αποστάσεως μάθηση πρέπει να χρησιμεύει μόνον ως 
συμπλήρωμα, και όχι υποκατάστατό, των παραδοσιακών μορφών εκπαίδευσης δια ζώσης.

Τέλος, ο εισηγητής επισημαίνει ότι οι περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες 
επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία. Επομένως, ο εισηγητής αναγνωρίζει την ανάγκη 
για μια ολιστική προσέγγιση που θα καθιστά την καθημερινή ζωή πιο δίκαιη και ισότιμη για 
τις κοινωνίες, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ψυχική υγεία.
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