
DC\1107057EL.doc PE593.067v01-00

EL EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

0116/2016

24.10.2016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού

σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης και ενθάρρυνσης της απασχολησιμότητας 
των νέων στην ευρωμεσογειακή περιοχή 

Tokia Saïfi (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), 
Lorenzo Cesa (PPE), Brando Benifei (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), 
Inés Ayala Sender (S&D), Marielle de Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), 
María Teresa Giménez Barbat (ALDE), Marie-Christine Vergiat 
(GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD)

Λήξη προθεσμίας: 24.1.2017



PE593.067v01-00 2/2 DC\1107057EL.doc

EL

0116/2016

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την ανάγκη υποστήριξης και ενθάρρυνσης της 
απασχολησιμότητας των νέων στην ευρωμεσογειακή περιοχή1

1. Η ανεργία των νέων αποτελεί τεράστια πρόκληση, στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ, 
για όλες τις χώρες της Μεσογείου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 20% των νέων δεν έχει 
εργασία και η ανεργία των νέων στις νότιες χώρες των ακτών της Μεσογείου εξακολουθεί 
να είναι τρεις φορές υψηλότερη σε σχέση με την ανεργία στα άτομα ηλικίας άνω των 25 
ετών. Επιπλέον, ένας στους τρεις νέους χαρακτηρίζεται ως « φτωχός εργαζόμενος ».

2. Η ανεργία των νέων στην περιοχή αυτή ενέχει επιπτώσεις για τη σταθερότητα της 
περιοχής. Τα προβλήματα που συνδέονται με την απασχολησιμότητα των νέων είναι 
κοινά για όλες τις χώρες και απαιτούν κοινές λύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 
αποτελεσματικής περιφερειακής συνεργασίας.

3. Η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) τον Νοέμβριο του 2015 
έθεσε ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και υπογράμμισε την ανάγκη 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, και ειδικότερα στις νέες γυναίκες. Η εξασφάλιση 
θέσεων εργασίας για τους νέους αποτελεί ένα μέσο για σταθεροποίηση και οικονομική 
ανάκαμψη.

4. Η Επιτροπή καλείται να τηρήσει τις οικονομικές και τεχνικές δεσμεύσεις που ανέλαβε 
στο πλαίσιο της ΕΠΓ και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και να προτείνει 
χρηματοδότηση σε κατάλληλα επίπεδα για υφιστάμενα και δυνητικά προγράμματα τα 
οποία ενισχύουν την απασχολησιμότητα των νεών στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


