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P5_TA(2004)0119 

Συμμετοχή και ενημέρωση των νέων  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο 

Συμβούλιο: Σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο λευκό βιβλίο «Μια νέα πνοή για την 

ευρωπαϊκή νεολαία» - Προτεινόμενοι κοινοί στόχοι για τη συμμετοχή και την ενημέρωση 

των νέων σε απάντηση στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με 

ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (COM(2003) 184 -  

C5-0404/2003 - 2003/2127(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, της 11ης Απριλίου 2003 

(COM(2003) 184 - C5-0404/2003), 

 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1031/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση του προγράμματος κοινοτικής 

δράσης «Νεολαία»1,  

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Νεότητας και 

Πολιτισμού της 14ης Φεβρουαρίου 2002, όπου το λευκό βιβλίο αναγνωρίζεται ως 

αφετηρία για την καθιέρωση ενός πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

νεολαίας, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2002 επί του λευκού βιβλίου της 

Επιτροπής «Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία»2, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των συνερχομένων στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 27ης Ιουνίου 2002 

σχετικά με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας3,   

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τους 

κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων4, 

 έχοντας υπόψη το λευκό βιβλίο της Επιτροπής υπό τον τίτλο «Μια νέα πνοή για την 

Ευρωπαϊκή νεολαία» (COM (2001) 681) που κατατέθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2001 και 

προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της 

νεολαίας, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 47 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 163 του Κανονισμού 

του, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων 

                                                 
1  ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1. 
2  ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 145. 
3  ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 2. 
4  ΕΕ C 295 της 5.12.2003, σ. 6. 
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Ενημέρωσης και Αθλητισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων 

των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5-0081/2004), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη διατύπωση των κοινών στόχων προηγήθηκε μια 

μοναδική μέχρι σήμερα διαδικασία διαβουλεύσεων, στην οποία συμμετείχαν νέοι, 

οργανώσεις νεολαίας, ερευνητές για θέματα νέων και οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι συνομιλητές κατ' αυτή τη 

διαδικασία διαβουλεύσεων και ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι μη οργανωμένοι νέοι 

και ιδιαίτερα οι μειονεκτούσες ομάδες νέων, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού για την 

επίτευξη των κοινών στόχων συμμετοχής και ενημέρωσης, 

Δ. εκτιμώντας το γεγονός ότι οι νέοι δραστηριοποιούνται όλο και λιγότερο στο πλαίσιο 

υφισταμένων οργανωτικών δομών, θα πρέπει να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να 

δραστηριοποιούνται σε αυξανόμενο βαθμό στο πλαίσιο της εθελοντικής υπηρεσίας, των 

υφισταμένων οργανωτικών δομών όπως κόμματα και συνδικάτα καθώς και άλλων 

κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων και να συμμετέχουν κατά τρόπο απλούστερο, 

ταχύτερο και ευκολότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δημόσιου βίου,  

Ε. εκτιμώντας τη θετική συνεισφορά της εθελοντικής υπηρεσίας στην ανάπτυξη μιας 

ενεργού κοινωνίας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηριχθεί η συμμετοχή των νέων στις πρώτες 

εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Γενικές παρατηρήσεις 

1. χαιρετίζει τους κοινούς στόχους συμμετοχής και ενημέρωσης που διατυπώθηκαν από την 

Επιτροπή και συμβάλλουν σημαντικά στην καθιέρωση ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής 

πολιτικής στον τομέα της νεολαίας· 

2. χαιρετίζει την έγκριση αυτών των στόχων από το Συμβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά 

του της 25ης Νοεμβρίου 2003, που αποτελεί σημαντική πρόοδο για τον πολιτικό διάλογο 

σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το περιεχόμενο του ανωτέρω ψηφίσματος δεν 

αντικατοπτρίζει καθ’ ολοκληρίαν τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής· 

Διαδικαστικά θέματα και γενικές προτάσεις-πλαίσιο 

Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού 

4. θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού που προτάθηκε από την Επιτροπή ως μια 

κατάλληλη δυνατότητα για τη βελτίωση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην 

πολιτική στον τομέα της νεολαίας και ζητεί τη σύναψη ανάλογης διοργανικής 

συμφωνίας, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 
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2003 σχετικά με την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού1· 

Εφαρμογή των στόχων 

5. ζητεί την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των γραμμών δράσης για την επίτευξη 

των προταθέντων στόχων, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας στα 

σημερινά κράτη μέλη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες· 

6. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα προταθέντα μέτρα θα εφαρμοστούν αποκεντρωμένα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου· θα πρέπει 

επίσης να εξασφαλιστεί ότι η πραγματοποίηση των κοινών στόχων θα είναι ορατή· 

7. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διατυπώσουν συγκεκριμένες μορφές τακτικής 

ανταλλαγής εμπειριών και να ορίσουν κριτήρια αξιολόγησης που θα επιτρέπουν την 

αντικειμενική σύγκριση, λαμβανομένων υπόψη των ετερογενών δομών στα διάφορα 

κράτη, και να διαθέσουν τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για αυτή τη 

συνεργασία· 

8. επιβεβαιώνει το αίτημα ότι, τόσο στον ορισμό του πλαισίου της πολιτικής στον τομέα της 

νεολαίας όσο και στην εφαρμογή της γραμμής δράσεως, πρέπει να αποτρέπονται οι 

δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού· 

9. τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και ότι είναι απαραίτητο να 

εντοπιστούν οι προβληματικοί για τις γυναίκες τομείς και να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα για την εξάλειψη των σχετικών προβλημάτων· 

10. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 

Ευρώπης2, στο άρθρο ΙΙΙ-182 υπάρχει ρητή αναφορά για τη συμμετοχή των νέων στη 

δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, το δε άρθρο ΙΙΙ-223 προβλέπει τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια·  

11. είναι πεπεισμένο ότι οι οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο λευκό βιβλίο θα πρέπει να 

αναπτυχθούν αμελλητί και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, από κοινού με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να αναπτύξουν συγκεκριμένους μηχανισμούς 

και τις διαρθρωτικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη τα 

συμφέροντα των νέων σε άλλες κοινοτικές πολιτικές·  

Συμμετοχή 

12. επιβεβαιώνει την αρχή των διαβουλεύσεων με τις διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, την 

οποία εφήρμοσε η Επιτροπή· η αρχή αυτή είναι σκόπιμο να ενταχθεί ακόμη περισσότερο 

στην ανάπτυξη του ανοιχτού συντονισμού στον τομέα της νεολαίας· ζητεί να γίνονται 

παρόμοιες διαβουλεύσεις και με τα εθνικά συμβούλια νεολαίας· 

13. καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις δυνατότητες συμμετοχής των νέων στη λήψη 

αποφάσεων με βάση την αρχή «από κάτω προς τα πάνω» σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο, να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους για την ακρόαση των νέων 

                                                 
1  P5 TA(2003)0268. 
2  ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 1. 
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ανθρώπων και να κάνουν ορατά τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμμετοχής τόσο στο 

ευρύ κοινό όσο και στους ίδιους τους νέους· 

14. εκφράζει την πεποίθησή του ότι είναι αναγκαία σε μεγάλο βαθμό η συνεργασία των νέων 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για τους νέους προκειμένου 

να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων· 

15. προτείνει στα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να ενισχύσουν ή/και να δημιουργήσουν το 

πλαίσιο και τις δομές σε τοπικό επίπεδο (ομάδες νέων της πόλης, εθνικά και 

περιφερειακά συμβούλια νέων) που καθιστούν δυνατό το συντονισμό της εργασίας και 

της πολιτικής για τους νέους με άμεση συμμετοχή των νέων·  

16. επισημαίνει ότι οι υπάρχουσες οργανώσεις και δίκτυα νεολαίας στον τομέα των εργασιών 

νεολαίας πρέπει να αναγνωριστούν και να ενισχυθούν ως βάση για τη βέλτιστη δυνατή 

αξιοποίηση των συνεργειών και τη θεσμοθέτηση ενός σταθερού διαλόγου· 

17. εκφράζει την πεποίθηση ότι η ιδία ευθύνη των νέων και οι μηχανισμοί βέλτιστης 

πρακτικής συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των εργασιών 

νεολαίας· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν κατά την εφαρμογή των γραμμών δράσης για την 

επίτευξη των προταθέντων στόχων ώστε να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή των νέων και 

των οργανώσεων νέων σε εθνικό επίπεδο επί τη βάσει της αρχής της ισότητας·  

19. χαιρετίζει και υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής να προωθήσει την κοινωνική 

δραστηριοποίηση των νέων και ένα ευρύ φάσμα νεολαιΐστικων πρωτοβουλιών και καλεί 

ταυτοχρόνως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν επίσης τη συμμετοχή των 

νέων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004· 

20. υποστηρίζει τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στην επίσημη, την άτυπη και την ανεπίσημη 

εκπαίδευση και την ενίσχυση των οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό· 

21. ζητεί τη διασύνδεση των πρωτοβουλιών σχετικά με την ανοικτή και διεξαγόμενη στο 

πλαίσιο ιδιωτικών ενώσεων εργασία για τους νέους με τα σχολικά προγράμματα 

εκπαίδευσης στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής· 

Ενημέρωση 

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κατά την περαιτέρω 

ανάπτυξη και υποστήριξη των δικτύων ενημέρωσης της νεολαίας (π.χ. κέντρων 

πληροφόρησης νεολαίας) θα αναπτυχθούν μέτρα και μέσα, σε συνεργασία με οργανώσεις 

της νεολαίας και εκπροσώπους ομάδων της νεολαίας, τα οποία θα επιτρέψουν στους 

νέους να βρίσκουν ενημέρωση υψηλών προδιαγραφών, στον τόπο τους και με προσωπική 

επαφή, η οποία θα είναι επικεντρωμένη σε θέματα που αφορούν τη νεολαία· 

23. ζητεί να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα ενημερωτικά δίκτυα της Επιτροπής και να 

υπάρχει στα εν λόγω δίκτυα μεγαλύτερη προσφορά άμεσης κατάρτισης και ενημέρωσης 

για όσους παρέχουν πολιτική αγωγή σε νέους ανθρώπους·  

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους 

νέους να γίνουν οι ίδιοι μεταδότες πληροφοριών που αφορούν τη νεολαία και τονίζει ότι 
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είναι σημαντικό να συμφωνηθούν ποσοτικά και ποιοτικά σημεία αναφοράς (συγκριτικά 

αξιολογικά κριτήρια) για τη σύγκριση της συμμετοχής νέων ανθρώπων στην 

πληροφόρηση σχετικά με θέματα νεολαίας· 

25. επισημαίνει ότι η νεολαία πρέπει να χαρακτηρισθεί ειδική ομάδα στόχου κατά την 

άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής πληροφόρησης στο πλαίσιο των πολιτικών και 

κοινωνικών δρωμένων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, γεγονός πολύ 

σημαντικό για τη σχεδιασθείσα εκστρατεία ενημέρωσης για το έτος 2004 σχετικά με τη 

διεύρυνση και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·  ζητεί στο σημείο αυτό τη 

χρησιμοποίηση ενοποιητικής γλώσσας στο πλαίσιο δημοσιεύσεων που 

πραγματοποιούνται σε ενημερωτικές εκστρατείες· 

26. εκφράζει την πεποίθηση ότι σε αυτό το πλαίσιο οι νέοι πρέπει να έχουν απεριόριστη 

πρόσβαση σε κατανοητή, φιλική προς το χρήστη ενημέρωση, η οποία θα είναι 

προσαρμοσμένη στις ιδέες και στις ανάγκες των νέων ανθρώπων· 

Περαιτέρω προοπτικές για την πολιτική στον τομέα της νεολαίας  

Το μέλλον του προγράμματος δράσης Νεολαία 

27. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα αυτόνομο πρόγραμμα συνέχισης του προγράμματος 

δράσης Νεολαία, το οποίο θα έχει την αναγκαία χρηματοδότηση για να ανταπεξέλθει στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της πολιτικής στον τομέα της νεολαίας· 

28. προτείνει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μελλοντικών προγραμμάτων δράσεων 

στον τομέα της νεολαίας να συμπεριληφθεί ως ομάδα στόχου ένα κατά το δυνατόν 

ευρύτερο στρώμα νέων ανθρώπων από διάφορες χώρες, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει 

ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των περιοχών της Ευρώπης, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

πλέον μειονεκτούσες περιοχές· 

29. επίσης προτείνει την υποστήριξη διασυνοριακών περιφερειακών ομάδων, όπου οι νέοι θα 

συζητούν θέματα υπερπεριφερειακού ενδιαφέροντος και θα έχουν τη δυνατότητα να τα 

αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο εντατικής διεθνούς συνεργασίας, όπως π.χ. η διασφάλιση της 

ειρήνης, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.· 

30. προτείνει να χρησιμοποιηθεί το σύνθημα «υπέρβαση των αποκλεισμών» ως βάση για τον 

ορισμό του μελλοντικού θεματικού πλαισίου όσον αφορά τα έργα στον τομέα της 

νεολαίας· ευνοούνται τα ακόλουθα σύνθετα θεματικά πεδία: κοινωνική ένταξη, 

ξενοφοβία, διαπολιτισμική μάθηση, περιβάλλον, η τέχνη ως γέφυρα επικοινωνίας, 

αθλητισμός και παγκοσμιοποίηση· 

31. υπογραμμίζει ότι το μελλοντικό πρόγραμμα για τη νεολαία πρέπει να προωθήσει την 

πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο· επισημαίνει ότι για 

το λόγο αυτό το πρόγραμμα πρέπει να διαθέσει στους νέους ελευθερία κινήσεων στο 

βαθμό που οι ίδιοι οι νέοι θα πρέπει να καθορίζουν σε ποια πολιτικά και κοινωνικά 

θέματα επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινά σχέδια· φρονεί, εξάλλου, ότι οι οργανώσεις της 

νεολαίας και οι φορείς των σχεδίων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προβαίνουν σε τακτικές 

διαβουλεύσεις κατά τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων των 

προγραμμάτων·  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων ως μόνιμος θεσμός 
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32. θεωρεί σκόπιμη μια προσεκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Νέων 2003 

και καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει την εν λόγω πρωτοβουλία υπό το φως της 

ανωτέρω αξιολόγησης και να εξετάσει μήπως μπορεί αυτή να καθιερωθεί ως διαρκής 

θεσμός που θα αποτελεί σταθερό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής στον 

τομέα της νεολαίας· προτείνει τον προγραμματισμό μιας εισαγωγικής ημέρας με τίτλο «Η 

βουλή των νέων» που θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ενεργά τις 

δημοκρατικές διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

ο 

ο       ο 

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

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό ένταξη 

χωρών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. 

 


