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Θέμα: Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

Την 1η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με μια 
γέφυρα προς την απασχόληση – ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και την αντικατάσταση της 
σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία1. Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, τα ποσοστά ανεργίας και αεργίας στην ΕΕ 
αυξάνονται και εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Τον Ιούνιο του 2020, 
η ανεργία των νέων ανήλθε σε ποσοστό 16,8% σε ολόκληρη την ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να 
αυξηθεί κατακόρυφα. Οι νέοι είναι πιθανόν να πληγούν περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της 
κρίσης.

Ωστόσο, το 15% των χορηγήσεων σε στοχευμένες δράσεις για νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, το οποίο περιέχεται στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) της 28ης Μαΐου 2020, έχει μειωθεί στο 10% στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποσοστό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις φιλοδοξίες της Ένωσης για 
επένδυση στη νεολαία και που, συνεπώς, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές 
προκλήσεις και τις προκλήσεις για την απασχόληση στη μετά την COVID-19 εποχή.

1. Πως αξιολογεί η Επιτροπή τη μείωση των κονδυλίων για στοχευμένες δράσεις για νέους που 
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 2020;

2. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει την παρακολούθηση της εφαρμογής των Εγγυήσεων 
για τη Νεολαία και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του 
μέσου;

3. Υποστηρίζει η Επιτροπή την έκκληση του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της ποιότητας των 
προσφορών στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, για παράδειγμα με την αναθεώρηση 
της σύστασης σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και με τη 
στήριξη της θέσπισης μιας δεσμευτικής αρχής για τις αμοιβές; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα ανωτέρω και να τα βοηθήσει να καθορίσουν 
δεσμευτικά κριτήρια για προσφορές ποιότητας;

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τη μείωση της ανεργίας μέσω της 
προώθησης της συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία;
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