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B8-0055/2014 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την απασχόληση των νέων  

[2014/2713 (RSP)]. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά µε τον 

δοµηµένο διάλογο και την κοινωνική ενσωµάτωση των νέων, 

– έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 26-27 Ιουνίου 

2014, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση της 

απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

τα οποία εγκρίθηκαν στο Λουξεµβούργο στις 17 Ιουνίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε το Σύµφωνο 

για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, στα οποία 

τονίζεται η ανάγκη να καταπολεµηθεί η αύξηση της ανεργίας των νέων, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 

2013, σχετικά µε την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, 

– έχοντας υπόψη την πολιτική συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο στις 28 

Φεβρουαρίου 2013 σχετικά µε σύσταση του Συµβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για 

τη νεολαία, 

– έχοντας υπόψη την από κοινού συµβολή των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της 

Γερµανίας στην προετοιµασία της συνεδρίασης του Συµβουλίου της 27ης και 28ης 

Ιουνίου 2013 µε τίτλο «Η Γαλλία και η Γερµανία - Μαζί για µια ισχυρότερη Ευρώπη 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (30 Μαΐου 2013), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο "Ευρωπαϊκό Εξάµηνο 2013: 

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις – Για να προχωρήσει η Ευρώπη πέρα από την κρίση" 

(COM (2013)0350) και τις προτεινόµενες συστάσεις, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 25,1 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, 

ότι το 22,8 % των νέων στην ΕΕ είναι άνεργοι, ότι σε ορισµένα κράτη µέλη το ποσοστό 

της ανεργίας των νέων υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, όπως στην Ελλάδα 

(57,7%), στην Ισπανία (54%), στην Ιταλία (43%), στην Κύπρο (36%) και στην 

Πορτογαλία (34,8%), ότι 8,3 εκατοµµύρια νέοι κάτω των 25 δεν έχουν κάποια 

δραστηριότητα, ότι το 19% των παιδιών αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας, ότι 

8% του πληθυσµού αντιµετωπίζει σοβαρές υλικές στερήσεις, ότι το 15 % των παιδιών 

εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς να έχουν φτάσει στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, ότι το 24,2% του πληθυσµού απειλούνται από την φτώχεια, ότι οι 

εργαζόµενοι φτωχοί αποτελούν το ένα τρίτο των ενηλίκων σε παραγωγική ηλικία που 
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αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας, και ότι 410.000 άνθρωποι είναι άστεγοι στην 

ΕΕ κάθε νύχτα· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2013, το 13% των νέων ηλικίας 15-24 ετών και το 21% των 

νέων ηλικίας 25-29 ετών βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(NEETs)· λαµβάνοντας υπόψη ότι η οικονοµική ζηµία λόγω του υψηλού αριθµού των 

NEETs υπολογίστηκε σε 153 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκτίµηση η οποία αντιστοιχεί στο 

1,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ
1
·  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά της ανεργίας των νέων κυµαίνονται από λιγότερο 

του 5% σε ορισµένες περιφέρειες σε πάνω από 60% σε άλλες, δείχνοντας ένα υψηλό 

επίπεδο ανισότητας µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

πλέον απόκεντρες περιφέρειες πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία των νέων, 

κατάσταση που επιδεινώνεται από τον απόµακρο και νησιωτικό χαρακτήρα ορισµένων 

περιφερειών· 

∆. επισηµαίνει ότι η κρίση και οι ατυχείς επιλογές της ΕΕ όσον αφορά το µίγµα λιτότητας 

και νεοφιλελεύθερων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων συνετέλεσαν σε ένα ιστορικά 

χαµηλό επίπεδο των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονοµία, δεδοµένου ότι η 

αγοραστική δύναµη της πλειοψηφίας έχει µειωθεί, η εσωτερική ζήτηση έχει συνθλιβεί 

και οι εισοδηµατικές ανισότητες και η φτώχεια έχουν διογκωθεί, µε τα πλέον 

δραµατικά παραδείγµατα αυτής της κατάστασης να παρατηρούνται στις χώρες που 

τελούν υπό την εποπτεία της τρόικα·  

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της απελευθέρωσης των αγορών εργασίας που επήλθε 

τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειονότητα των νέων ανθρώπων δεν έχει άλλη πρόσβαση 

στην απασχόληση πέραν αυτής που περνά µέσα από συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 

µερική απασχόληση, άµισθη εργασία και γενικά επισφαλείς µορφές απασχόλησης, και 

τούτο παρά τις προσδοκίες που εκφράζονταν παλαιότερα ότι η δηµογραφική γήρανση 

θα διευκολύνει την πρόσβαση των νέων σε µόνιµη εργασία πλήρους απασχόλησης µε 

αξιοπρεπείς αµοιβές, δικαιώµατα και κοινωνική προστασία· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι «µεταρρυθµίσεις» των εκπαιδευτικών συστηµάτων, για 

παράδειγµα µέσω της διαδικασίας της Μπολόνια, και οι πολιτικές λιτότητας που 

επιβάλλονται σε διάφορα κράτη µέλη έχουν αναιρέσει πολλά από τα βήµατα προς ένα 

πιο προσιτό εκπαιδευτικό σύστηµα· λαµβάνοντας υπόψη συνεπώς ότι η ανάγκη για ένα 

δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, υπό δηµοκρατική διαχείριση, προσιτό σε όλους και 

δωρεάν στο σηµείο παροχής έχει γίνει επείγον ζήτηµα µε σκοπό να δοθεί στους νέους 

ανθρώπους – και ιδιαίτερα στους πλέον ευάλωτους από αυτούς – προσβάσιµη και 

καλής ποιότητας εκπαίδευση· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που 

συµβάλλει στην οξεία αύξηση της µετανάστευσης των νέων από ορισµένα κράτη µέλη, 

ως επί το πλείστον από τις λεγόµενες "χώρες που βρίσκονται σε πρόγραµµα" και από 

άλλες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, προς πλουσιότερα κράτη µέλη· παραπέµπει, στο 

                                                 
1 Eurofound (2012), ‘NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 

and policy responses in Europe’. Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο. 
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πλαίσιο αυτό, σε έρευνα του Εθνικού Συµβουλίου Νεότητας της Ιρλανδίας (NYCI)1 που 

έδειξε ότι το 70% των ερωτηθέντων νέων σκέπτονται να µεταναστεύσουν εντός των 

προσεχών 12 µηνών· λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή η µαζική µετανάστευση – συχνά 

νέων µε υψηλότερα µορφωτικά προσόντα – έχει στερήσει από τις χώρες αυτές µια 

σηµαντική κατηγορία από τους πιο δυναµικούς τους ανθρώπους και έχει καταστροφικές 

συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες και τις µελλοντικές προοπτικές τους για αειφόρο 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη·  

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα, οι δηµοσιονοµικές περικοπές και οι 

νεοφιλελεύθερες "διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις" τις οποίες υποστηρίζουν η Επιτροπή 

και το Συµβούλιο από το 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, και οι οποίες 

ακολουθούνται από πολλά κράτη µέλη – ιδίως δε όσα βρίσκονται υπό την εποπτεία της 

τρόικας Επιτροπής-ΕΚΤ-∆ΝΤ ως χώρες που είναι ενταγµένες σε πρόγραµµα, αλλά και 

άλλα, όπως η Ισπανία και η Ιταλία – αύξησαν τις αποπληθωριστικές πιέσεις που 

ασκούνται σε µια συνολικά εύθραυστη και τελµατωµένη οικονοµία της ΕΕ, µείωσαν 

τους µισθούς, την εσωτερική ζήτηση και τα φορολογικά έσοδα, κατεδάφισαν τους 

"αυτόµατους σταθεροποιητές" όπως τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και οι 

δηµόσιες επενδύσεις, και κατά συνέπεια ώθησαν µεγάλο µέρος της οικονοµίας της ΕΕ 

σε µια παρατεταµένη στασιµότητα και κρίση, ανατρέποντας έτσι όλους τους 

προηγούµενους ισχυρισµούς ότι όχι µόνο τα τρέχοντα ελλείµµατα του 

προϋπολογισµού, αλλά ιδιαίτερα το ποσοστό του δηµόσιου χρέους επί του ΑΕΠ µπορεί 

να µειωθεί σηµαντικά και να επιτευχθεί δηµοσιονοµική εξυγίανση µέσω αυτής της 

προσέγγισης· επισηµαίνει την ανάγκη διαγραφής του επαχθούς και µη βιώσιµου χρέους 

στο σύνολό του· 

Θ. τονίζει ότι η ενίσχυση της ΟΝΕ θα οδηγήσει στην εµβάθυνση των σηµερινών 

πολιτικών που ευθύνονται για την τεράστια ανεργία στα κράτη µέλη της ευρωζώνης, 

ιδιαίτερα σε εκείνα που διαθέτουν τα αποκαλούµενα «µνηµόνια συνεννόησης»· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές συνέβαλαν σηµαντικά 

στην αύξηση της ανεργίας γενικά και της ανεργίας των νέων ιδιαίτερα, δηµιουργώντας 

περισσότερο κοινωνικό αποκλεισµό και φτώχεια, και ως εκ τούτου οδήγησαν σε 

σοβαρή κοινωνική οπισθοδρόµηση, περαιτέρω αποδυνάµωση της οικονοµίας και την 

αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δηµοκρατίας· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου2013, συµφωνήθηκε η 

εκταµίευση περίπου 8 δισ. EUR – περισσότερα από τα 6 δισ. EUR που είχαν αρχικά 

δεσµευτεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους – για την καταπολέµηση της ανεργίας των 

νέων, µε διάθεση του µεγαλύτερου µέρους του κονδυλίου σε µια περίοδο δύο ετών, 

αρχής γενοµένης από το 2014, και τη διάθεση του υπολοίπου καθ' όλη την επταετία του 

προσεχούς προϋπολογισµού της ΕΕ· λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο κορυφής 

του Συµβουλίου της ΕΕ, ένας αρχηγός κράτους της ΕΕ παραδέχθηκε ότι η Πρωοβουλία 

της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων, η οποία είχε δροµολογηθεί ένα έτος νωρίτερα, 

αποτελούσε µέχρι τότε αποτυχία· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η προβλεφθείσα διάσκεψη της Προεδρίας της ΕΕ για τους 

                                                 
1
 National Youth Council of Ireland (2010), Youth unemployment in Ireland - The forgotten generation, 

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf. 
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νέους και την απασχόληση έχει αναβληθεί για τα τέλη του έτους, καθυστερώντας έτσι 

κάθε ενεργό υλοποίηση των αναγγελθέντων στόχων προτεραιότητας της τρέχουσας 

προεδρίας· 

1. καταδικάζει το γεγονός ότι το ψήφισµα του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τον 

δοµηµένο διάλογο και την κοινωνική ενσωµάτωση των νέων δεν αποτυπώνει τα βασικά 

µηνύµατα και τις στοχεύσεις των νέων, όπως η ανάγκη για ποιοτική απασχόληση, 

καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, κοινωνικά δικαιώµατα και αλληλεγγύη, 

καθώς και το ότι το ψήφισµα δεν δεσµευόταν για οιεσδήποτε συγκεκριµένες πολιτικές 

για καλύτερη κοινωνική ενσωµάτωση των νέων· 

2. επικρίνει έντονα το γεγονός ότι οι προτεραιότητες του Συµβουλίου, οι οποίες 

δηµοσιεύθηκαν στις 27 Ιουνίου 2014, ως στρατηγική ατζέντα για την ΕΕ και τη νέα 

Επιτροπή, δεν περιλαµβάνουν στοχευµένα µέτρα και επενδύσεις που να συµβάλλουν 

στη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους· 

3. τονίζει ότι, δεδοµένων των συνεπειών της κρίσης για τους νέους, απαιτούνται τακτική 

παρακολούθηση και ανάληψη δεσµεύσεων από τα κράτη µέλη, προκειµένου να 

βελτιωθεί η κατάσταση των νέων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη να 

αντιµετωπίσουν το ζήτηµα της ανεργίας των νέων κατά το προσεχές άτυπο Συµβούλιο 

Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στις 17 και 

18 Ιουλίου 2014 στο Μιλάνο· 

4. τονίζει ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουν η ΕΕ και τα κράτη µέλη σε µια ριζική 

µεταστροφή των µακροοικονοµικών πολιτικών που ακολουθούν, αναδεικνύοντας τον 

δηµόσιο τοµέα σε κινητήρια δύναµη της οικονοµικής ανάκαµψης και εξασφαλίζοντας 

µιαν υψηλού ποιοτικού επιπέδου απασχόληση πλαισιωµένη από εγγυηµένα εργατικά 

δικαιώµατα και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία, προκειµένου να επιτευχθεί η 

επανεκκίνηση της οικονοµίας· απαιτεί τον τερµατισµό των πολιτικών λιτότητας σε όλα 

τα κράτη µέλη· 

5. τονίζει ότι η ενίσχυση της ΟΝΕ θα οδηγήσει στην εµβάθυνση των σηµερινών 

πολιτικών που ευθύνονται για την τεράστια ανεργία στα κράτη µέλη της ευρωζώνης, 

ιδιαίτερα σε εκείνα που διαθέτουν τα αποκαλούµενα «µνηµόνια συνεννόησης»· 

6. επικρίνει έντονα τη συνολική προσέγγιση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή σχετικά µε 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2014 για την «καταπολέµηση της ανεργίας», σύµφωνα µε 

τις οποίες αυξάνεται η ευελιξία των αγορών εργασίας και µειώνεται «το σχετικά υψηλό 

κόστος της εργασίας» κ.λπ.· επισηµαίνει ότι οι νεοφιλελεύθερες «διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις» των αγορών εργασίας που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη ευθύνονται για 

τη δραστική αύξηση των επισφαλών µορφών απασχόλησης, τα µειωµένα επίπεδα 

κοινωνικής προστασίας και για την επέκταση των τοµέων µε χαµηλούς µισθούς, 

φαινόµενο που τόσο πολύ αποδοκιµάζεται στις εκθέσεις της Επιτροπής για την 

απασχόληση, εξελίξεις που επηρεάζουν πολύ αρνητικά τους νέους και τις προοπτικές 

απασχόλησής τους· 

7. υπογραµµίζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την απασχόληση των νέων 

και τον επιµερισµό της απασχόλησης (job sharing), ενθαρρύνοντας µέτρα όπως η 

πρόωρη συνταξιοδότηση και η µείωση των ωρών εργασίας χωρίς περικοπή µισθών, 
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συντάξεων και κοινωνικών δικαιωµάτων· 

8. τονίζει ότι η Εγγύηση για τους Νέους θα πρέπει να εφαρµόζεται ήδη για τους νέους 

ηλικίας κάτω των 30 ετών µόλις βρεθούν αντιµέτωποι µε την ανεργία· τονίζει ότι η 

χρηµατοδότηση που διατίθεται για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 

είναι πολύ µικρότερη από εκείνην που θα ήταν απαραίτητη για να υπάρξει πραγµατικός 

αντίκτυπος στην ανεργία των νέων· παραπέµπει στο πλαίσιο αυτό στη µελέτη της ∆ΟΕ 

µε τίτλο «Κρίση εργασίας στην ευρωζώνη: τάσεις και απαντήσεις πολιτικής», η οποία 

τονίζει την ανάγκη να διατεθούν 21 δισεκατοµµύρια ευρώ για να υπάρξει αντίκτυπος 

στο επίπεδο ανεργίας των νέων· 

9. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων δεν θα πρέπει να αποτρέπει 

τα κράτη µέλη από το να χρησιµοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για τη 

χρηµατοδότηση ευρύτερων σχεδίων που συνδέονται µε τους νέους, ιδίως σε ό,τι αφορά 

τη φτώχεια και την κοινωνική ενσωµάτωση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη 

χρησιµοποίηση των κονδυλίων του ΕΚΤ για σχέδια που αφορούν τους νέους· 

10. τονίζει ότι το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να συµβάλει στη διασφάλιση της διατήρησης 

των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που επωφελούνται και ότι οι περίοδοι πρακτικής 

άσκησης θα πρέπει να µετατρέπονται σε µόνιµες συµβάσεις· επισηµαίνει ότι η στήριξη 

στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσωρινή και µε σαφώς καθορισµένα ανταλλάγµατα, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη συµµόρφωση στα πρότυπα 

που ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, και την 

τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων· 

11. συνιστά, για όλα τα κράτη µέλη, να συµπεριλάβουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα την 

υποχρεωτική κατάρτιση σε θέµατα εργασιακών δικαιωµάτων και εργασιακής υγείας· 

12. ζητεί από τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα 

της επισφαλούς εργασίας και να ρυθµίσουν τις συµβατικές συµφωνίες µε τη διερεύνηση 

διαφόρων επιλογών, αντιµετωπίζοντας το ζήτηµα της πόλωσης της αγοράς εργασίας, 

καθώς και να προστατεύσουν τους νέους από την εργασιακή επισφάλεια και να 

προωθήσουν τις µόνιµες συµβάσεις· 

13. τονίζει ότι πρέπει να τεθεί τέρµα στις διακρίσεις που βασίζονται στην ηλικία σε ό,τι 

αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, συµπεριλαµβανοµένης της υπό όρους 

πρόσβασης στα επιδόµατα ανεργίας·  

14. τονίζει ότι η κρίση και οι πολιτικές λιτότητας οδήγησαν στην αύξηση του ποσοστού 

αναγκαστικής µετανάστευσης των νέων· 

15. καλεί τα κράτη µέλη να παράσχουν ένα υψηλής ποιότητας πλαίσιο για την πρακτική 

άσκηση και να διασφαλίσουν ότι η πρακτική άσκηση θα είναι προσαρµοσµένη στις 

ανάγκες των νέων και θα συνδυάζεται µε αξιοπρεπή αµοιβή, κοινωνική προστασία, 

συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων εισφορών για µελλοντική συνταξιοδότηση, 

εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα και συνθήκες εργασίας που δεν 

υπονοµεύουν τις θέσεις εργασίας, τους µισθούς και τους όρους του υπάρχοντος 

εργατικού δυναµικού, µια πρακτική άσκηση που θα βασίζεται σε οικονοµική στήριξη 

και υποχρεωτική παρακολούθηση, καθώς και σε κοινό πρότυπο ποιότητας για τις 
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περιόδους πρακτικής άσκησης· ζητεί την αύξηση της παρακολούθησης από τους 

µηχανισµούς επιθεώρησης εργασίας, προκειµένου να περιορισθεί η χρησιµοποίηση 

ασκουµένων για την αντικατάσταση τακτικών εργαζοµένων και να διασφαλισθούν 

κοινά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία στην εργασία· 

16. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να εκπονήσουν µέτρα που να αποτρέπουν τη 

δηµιουργία ψευδών αυτοαπασχολουµένων – όπως η επιβολή κυρώσεων και προστίµων 

σε επιχειρήσεις που ενοικιάζουν, ως ελεύθερους επαγγελµατίες, εργαζόµενους που πριν 

αποτελούσαν µέλη του προσωπικού, ή σε επιχειρήσεις που δεν έχουν το δικό τους 

προσωπικό και σε αυτές που επιδίδονται στην ενοικίαση από εταιρείες εξεύρεσης 

προσωρινής εργασίας· 

17. καλεί τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε όλοι οι επιδοτούµενοι άνεργοι να τυγχάνουν 

συνδροµής που θα καθιστά δυνατό τον προσδιορισµό της ιδιαίτερης κατάρτισης, των 

δεξιοτήτων και, κατά περίπτωση, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης κάθε εργαζοµένου 

κατά τη στιγµή αξιολόγησης των προσφορών απασχόλησης και ώστε, µετά την 

αποδοχή της θέσης εργασίας, να αξιολογείται κατά πόσο υπήρξε συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις και κατά πόσο υπήρξε προσαρµογή του εργαζόµενου στις εκάστοτε 

συνθήκες· 

18. καλεί την Επιτροπή και οργανισµούς όπως το Eurofound και το Cedefob να αναλύσουν 

τα υπάρχοντα συστήµατα διττής επαγγελµατικής εκπαίδευσης ώστε να παράσχουν τα 

σχετικά στοιχεία σε άλλα κράτη µέλη που ενδιαφέρονται για τα συστήµατα αυτά σε 

εθελοντική βάση, χωρίς υποβάθµιση των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών προτύπων· 

19. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας µε 

εκτεταµένες δηµόσιες επενδύσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως στον κοινωνικό τοµέα 

και στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, καθώς και σε υποδοµές και στη δηµόσια 

εκπαίδευση· 

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εργασθούν για την ενίσχυση της νοµοθεσίας 

για την απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών· καλεί τα κράτη µέλη να 

κατοχυρώσουν διά νόµου την ίση πρόσβαση στην πρώτη απασχόληση και να 

διασφαλίσουν την ισότητα των όρων επαγγελµατικής κατάρτισης των νέων γυναικών, 

απαλείφοντας τους όρους που συνιστούν διακρίσεις, όπως η "γυάλινη οροφή" ("glass 

ceiling"), και να προωθήσουν την πραγµατική δράση για την επίτευξη της 

χειραφέτησης των νέων γυναικών σε ό,τι αφορά την απασχόληση· 

21. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να αξιολογούν σε τακτική βάση το 

αποτέλεσµα των επιχειρησιακών προγραµµάτων της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων και να επιτρέψουν τη δηµόσια πρόσβαση σε όλες τις βάσεις 

δεδοµένων· 

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 


