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Η αμακοίμωζη ηης Επιηροπής 

 
Σηηρ 27 Αππηιίος 2009, ε Επηηποπή δεµοζίεςζε, γηα ππϊηε θοπά, αναθοίνυζε θαζοπίδονηαρ µηα νέα 

ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία, µε ζθοπψ ηεν δεµηοςπγία ενψρ πιαηζίος ζςνεπγαζίαρ ζε ζέµαηα 

νεοιαίαρ γηα ηεν πποζεσή δεθαεηία θαζϊρ θαη γηα ηεν παποσή ζηα νεαπά άηοµα πεπηζζψηεπυν θαη 

θαιωηεπυν εςθαηπηϊν γηα ηε δυή ηοςρ. Η ζηπαηεγηθή συπίζηεθε ζε ηπείρ ίζοςρ απψ πιεςπάρ σπψνος 

θωθιοςρ επγαζίαρ θαη οθηϊ ηοµείρ δπάζερ, δειαδή α) εθπαίδεςζε θαη θαηάπηηζε, β) απαζσψιεζε θαη 

επησεηπεµαηηθψηεηα, γ) ςγεία θαη εςεξία, δ) θοηνυνηθή ένηαξε, ε) ζςµµεηοσή, ζη) εζειονηηθέρ 

δπαζηεπηψηεηερ, δ) ποιηηηζµψρ θαη δεµηοςπγηθψηεηα, ε) Νεοιαία θαη Κψζµορ. Σηο ηέιορ θάζε θωθιος 

ππέπεη να δεµοζηεςζεί µηα έθζεζε πποψδος µε ζθοπψ να αξηοιογεζεί θαη να ζεζπηζζεί µηα ζεηπά 

πποηεπαηοηήηυν γηα ηον θωθιο επγαζίαρ πος αθοιοςζεί. Ππάγµαηη, ζηηρ 10 Σεπηεµβπίος 2012, ε 

Επηηποπή δεµοζίεςζε ηεν ππϊηε έθζεζε ζσεηηθά µε ηεν ςιοποίεζε ηος ππϊηος θωθιος ηερ ζηπαηεγηθήρ 

ηερ ΕΕ γηα ηεν νεοιαία. 

 

O ππϊηορ θωθιορ επηθενηπϊζεθε θαη έδυζε πποηεπαηψηεηα ζηεν ενίζσςζε ηερ ζςνεπγαζίαρ µεηαξω ηυν 

θπαηϊν µειϊν γηα ζέµαηα θαη ποιηηηθέρ πος αθοποων ηε νεοιαία. Επηπιέον, ε απαζσοιεζηµψηεηα ηερ 

νεοιαίαρ, ε ενζάππςνζε ηερ επησεηπεµαηηθψηεηαρ θαη ε ενίζσςζε ηερ ζςµµεηοσήρ ηυν νέυν, ήζαν ηα 

βαζηθά ζέµαηα ψπος επηθενηπϊζεθε ε ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία. Ππάγµαηη, ποιιά θπάηε µέιε 

θαηέγπαταν ζεµανηηθέρ πποψδοςρ ψζον αθοπά ηεν ανάπηςξε ενψρ εζνηθοω ζηπαηεγηθοω ππογπάµµαηορ 

γηα ηε νεοιαία, ππάγµα ηο οποίο ήηαν θωπηορ ζηψσορ ηος ππϊηος θωθιος. Οη δπάζεηρ ηερ ζηπαηεγηθήρ ηερ 

ΕΕ γηα ηε νεοιαία έσοςν θαηανεµεζεί ζε οθηϊ ηοµείρ δπάζευρ, θαη ε ππψοδορ πος θαηαγπάθεθε απψ ηα 

θπάηε µέιε δηαθοποποηείηαη ανάιογα µε ηεν σϊπα. Σε ψ,ηη αθοπά ηον ηοµέα «απαζσψιεζε θαη 

επησεηπεµαηηθψηεηα», ο ππϊηορ δοµεµένορ δηάιογορ επηθενηπϊνεηαη ζηεν απαζσψιεζε ηερ νεοιαίαρ, θαη 

ηδηαίηεπα ζηον ηοµέα ηυν ζςγθεθπηµένυν δπάζευν γηα ηεν θαηαποιέµεζε ηερ αςξανψµενερ ανεπγίαρ ηυν 

νέυν. Επηπιέον, ππυηοβοςιίερ ηερ ΕΕ ψπυρ "Εςπυπαφθή Εγγωεζε γηα ηοςρ νέοςρ", θαη ε πποβιεπψµενε 

αωξεζε ηερ σπεµαηοδψηεζερ γηα ηε νεοιαία µέζυ ηος ππογπάµµαηορ «Erasmus γηα ψιοςρ», ζηο επψµενο 

ποιςεηέρ δεµοζηονοµηθψ πιαίζηο (ΠΔΠ) 2014-2020 ςποζηεπίδοςν πεπαηηέπυ ηηρ ποιηηηθέρ ηυν θπαηϊν 

µειϊν.   
Οη ππυηοβοςιίερ θαη οη ππψοδοη πος θαηεγπάθεζαν ζε ψιοςρ ηοςρ ηοµείρ δπάζευν (εθπαίδεςζε, 
απαζσψιεζε, θ.ιπ.) ζςµπεπηιαµβάνονηαη ζηε ζσεηηθή αναθοίνυζε ηερ Επηηποπήρ.  

 
Ο νέορ θύθιορ ηερ ζηπαηεγηθήρ ηερ ΕΕ γηα ηε Νεοιαία (2013-2015)  

 

ύµθωνα µε ηεν ππόηαζε ηερ Επηηποπήρ, ο επόµενορ θύθιορ (2013-2015), ζα ζςνεσίδεη να 

επηθενηπώνεηαη ζηεν απαζσόιεζε ηων νέων θαη ζα έσεη ωρ ζηόσο θςπίωρ αςηούρ οη οποίοη 

ηώπα δεν απαζσοιούνηαη, ούηε βπίζθονηαη ζε θάζε εθπαίδεςζερ ή θαηάπηηζερ, 

σπεζηµοποηώνηαρ πιήπωρ ηε σπεµαηοδόηεζε ηερ ΕΕ. Η Επηηποπή αναγνωπίδεη όηη ε επίπηωζε 

ηερ θπίζεωρ ζηοςρ νέοςρ ζα ππέπεη να ανηηµεηωπηζζεί θαηά ηπόπον πιέον αποηειεζµαηηθό, 

επεηδή ε ανεπγία ζηοςρ νέοςρ έσεη αςξεζεί ζε απαπάδεθηα επίπεδα,ηδηαίηεπα ζηον Νόηο ηερ ΕΕ, 

δειαδή ζηεν Ειιάδα (59.1% ηον Ιανοςάπηο ηος 2013), ηεν Ιζπανία (55.9%), ηεν Ιηαιία (38.4%) 

θαη ηεν Ποπηογαιία (38.3%)). Γηα να ανηαποθπηζούν ζε αςηήν ηεν ππόθιεζε ηα θπάηε µέιε ζα 

ππέπεη να σπεζηµοποηήζοςν όιε ηε δηαζέζηµε σπεµαηοδόηεζε ηερ ΕΕ θαη να εθµεηαιιεςηούν 

πιήπωρ ηηρ επηιογέρ γηα έξοδο από αςηήν ηεν θαηάζηαζε, πος πποζθέπονηαη από ηεν 

Ππωηοβοςιία «Εςθαηπίερ γηα ηοςρ Νέοςρ», θςπίωρ ππορ όθειορ ηων νεαπών αηόµων πος ούηε 

απαζσοιούνηαη, ούηε εςπίζθονηαη ζε θάζε εθπαίδεςζερ ή θαηάπηηζερ. Επηπιέον, ε εηήζηα 

έπεςνα γηα ηεν ανάπηςξε αποθαιύπηεη ζαθείρ ενδείξεηρ αύξεζερ ηος απηζµού ηων αηόµων πος 

θηνδςνεύοςν να εςπεζούν ζε θαηάζηαζε θηώσεηαρ, θςπίωρ δε ηερ παηδηθήρ θηώσεηαρ. Αςηό, 

αποηειεί ένα άιιο ζέµα ηο οποίο ζα ππέπεη να ανηηµεηωπίζεη ε Εςπώπε ζηον δεύηεπο θύθιο. 

ηο πιαίζηο αςηό ε ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία ζα ππέπεη να πποζεγγίζεη ηα εςάιωηα 



νεαπά άηοµα, να επηθενηπωζεί ζηε γενηθόηεπε ζςµµεηοσή ηων νέων ζηεν θοηνωνία ηων ποιηηών 

θαη να θαηαζηήζεη ιηγόηεπο επώδςνερ ηηρ ζςνέπεηερ ηερ ζεµεπηνήρ θπίζεωρ ζηεν θοηνωνηθή 

ένηαξε, θαζώρ θαη ηηρ επηπηώζεηρ ηερ θπίζερ ζηεν ςγεία θαη ηεν εςεµεπία ηων νεαπών αηόµων. 
 

 

Παπαηεπήζεηρ ηος εηζεγεηή 

 

Με δεδοµένοςρ ηοςρ πεπηοπηζµοωρ απψ απψτευρ µεγέζοςρ, ε παποωζα έθζεζε πποζπαζεί να 

ςπογπαµµίζεη, να πποηείνεη θαη να ζςµβάιεη ζηεν εξεωπεζε θαηάιιειυν ιωζευν ζηα ζέµαηα ηα οποία 

αποηειοων ηηρ µεγαιωηεπερ πποθιήζεηρ πος ανηηµεηυπίδεη ζήµεπα ε νέα γενεά. Ο θωπηορ ζηψσορ 

παπαµένεη ε ενίζσςζε ηυν ποιηηηθϊν πος ςιοποηοωνηαη απψ ηα θπάηε µέιε, έηζη ϊζηε να πεηωσοςν ηα 

βέιηηζηα δςναηά αποηειέζµαηα θαζϊρ θαη ηοςρ ζηψσοςρ ηοςρ. Επηπιέον, ε έθζεζε έσεη υρ ζηψσο να 

πποβάιιεη ζέµαηα ηα οποία δεν θαιωπηονηαη µέσπη ζήµεπα απψ ηεν ηπέσοςζα ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε 

νεοιαία. Παπαδείγµαηορ σάπε, ο πψιορ ηυν νέυν ηεσνοιογηϊν θαη ηυν µέζυν θοηνυνηθήρ δηθηωυζερ δεν 

µποπεί οωηε να αγνοεζεί, οωηε να ηεζεί ζηο πεπηζϊπηο, επεηδή ε θωπηα ζέζε πος έσοςν ζε θάζε πηςσή ηερ 

δυήρ ηυν νεαπϊν αηψµυν (απψ ηεν απαζσψιεζε θαη ηε ζςµµεηοσή ζηεν θοηνυνία, µέσπη ηε δηαζθέδαζε 

θαη ηεν έθθπαζε) αςξάνεηαη µε ηποµαθηηθοωρ πςζµοωρ ζηηρ εµέπερ µαρ. 

 

Δεν ςθίζηαηαη θαµηά αµθηβοιία ψηη ηπία έηε µεηά ηεν έθζεζε µε ηίηιο «Σηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία – 

Επένδςζε θαη ενδςνάµυζε», οη θοηνυνηθοοηθονοµηθοί δείθηερ ζηεν Εςπϊπε έσοςν αιιάξεη ζεµανηηθά. Η 

θαηάζηαζε, ηψηε, δεν είναη ζςγθπίζηµε µε ηηρ δςζθοιίερ πος ανηηµεηυπίδεη ζήµεπα ε ΕΕ. Η ζςνεσηδψµενε 

οηθονοµηθή θπίζε ε οποία πιήηηεη ηηρ εµέπερ µαρ ψιε ηεν Εςπϊπε, οδεγεί ζε άνες πποεγοςµένος σαµειά 

επίπεδα εςθαηπηϊν θαη πποοπηηθϊν γηα ηε νεοιαία. Αςηψ, αποηειεί µηα ππψθιεζε ε οποία ζα ππέπεη να 

ανηηµεηυπηζηεί επεηγψνηυρ µε ζηοσοζεηεµένα µέηπα θαη θαηάιιειε σπεµαηοδψηεζε, ψπυρ ανέθεπε θαη ο 

Ππψεδπορ Barroso ηον Ιανοςάπηο 2012, πεπηγπάθονηαρ ηεν ζσεηηθή ππυηοβοςιία ηερ Επηηποπήρ γηα ηεν 

ανεπγία ζηε νεοιαία. Υπογπαµµίδονηαρ αςηά ηα γεγονψηα, ο εηζεγεηήρ πποηπέπεη ε ΕΕ να δπάζεη άµεζα µε 

ζθοπψ να εµποδίζεη ηεν πεπαηηέπυ επηδείνυζε ηερ θαηάζηαζερ. Εθαπµψδονηαρ ηεν ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα 

ηε νεοιαία, ε Εςπϊπε µποπεί, γηα ππϊηε θοπά ζηεν ηζηοπία ηερ, να ζέζεη ζε δπάζε επγαιεία, ποιηηηθέρ 

θαη µεσανηζµοωρ πος είναη ζε ζέζε να ανηηµεηυπίζοςν θαηά ηπψπο οιοθιεπυµένο ηηρ πποθιήζεηρ µε ηηρ 

οποίερ είναη ανηηµέηυπε ζήµεπα ε νέα γενεά. Αςηψ, ππάγµαηη, αποηειεί ένα βήµα ππορ ηα εµππψρ, αιιά 

δεν ζευπείηαη επαπθέρ γηα να αθςπϊζεη ηηρ επηπηϊζεηρ ηερ παποωζαρ θπίζευρ ε οποία, ζε οπηζµένερ 

πεπηπηϊζεηρ, απιϊνεηαη µε πηο ηασω πςζµψ απ’ ψηη είναη ζε ζέζε ε ΕΕ να ανηηδπάζεη. Η Σςνζήθε ηερ 

Ληζαβψναρ δίδεη αςξεµένερ απµοδηψηεηερ ζηα θπάηε µέιε γηα ζέµαηα πος αθοποων ηε νεοιαία (απσή ηερ 

επηθοςπηθψηεηαρ), θαη υρ εθ ηοωηος, µηα απψθαζε δεν µποπεί να ιεθζεί πιήπυρ ζε εςπυπαφθψ επίπεδο. 

Όµυρ, ςπάπσοςν θαιέρ ππαθηηθέρ, σπεµαηοδοηηθά επγαιεία θαη εηδηθέρ επηιογέρ ψπυρ αποθαιωπηεη 

ζσεηηθά ε ππϊηε έθζεζε αξηοιψγεζερ ηερ Επηηποπήρ. 

 
Αςηψ πος έσεη ηϊπα ππυηαπσηθή ζεµαζία είναη να πποζαπµψζοςµε ηα εν ιψγυ επγαιεία – ξεθηνϊνηαρ 
απψ ηο νέο ποιςεηέρ δεµοζηονοµηθψ πιαίζηο θαη ηο νέο ππψγπαµµα ηερ ΕΕ γηα ηεν εθπαίδεςζε, ηεν 
θαηάπηηζε, ηε νεοιαία θαη ηον αζιεηηζµψ ζηηρ νέερ ππυηοβοςιίερ (εςπυπαφθή εγγωεζε γηα ηοςρ νέοςρ, 
θ.ιπ.) – θαηά ηπψπο ο οποίορ ζα εξαζθαιίδεη γηα ηε νεοιαία ηα βέιηηζηα αποηειέζµαηα. 

 

Υπψ ηο θυρ ηυν ανυηέπυ, θαη πέπα απψ ηο ψηη ε ΕΕ δεηεί µεγαιωηεπερ δαπάνερ ζηον ηοµέα ηερ 

εθπαίδεςζερ, ηερ θαηνοηοµίαρ θαη ηερ επησεηπεµαηηθψηεηαρ ηυν νέυν, ανηηµεηυπίδοςµε ζοβαπέρ 

πεπηθοπέρ ζηο ζσεηηθψ πποχποιογηζµψ απψ έναν ζεµανηηθψ απηζµψ θπαηϊν µειϊν, γεγονψρ ηο οποίο, 

ψση µψνο ζέηεη ζοβαπά εµπψδηα ζηεν αποηειεζµαηηθή ςιοποίεζε ηερ ζηπαηεγηθήρ ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία, 

αιιά ηο οποίο απεηιεί ηεν επίηεςξε ηυν ζηψσυν ηερ ζηπαηεγηθήρ "ΕΕ 2020". Επηπιέον, ηα θπάηε µέιε 

σπεζηµοποηοων µψνο µεπηθϊρ ηα Δηαπζπυηηθά Ταµεία ηερ ΕΕ γηα να ενηζσωζοςν ηεν εθπαίδεςζε, ηεν 

απαζσψιεζε ή ηεν θαηάπηηζε. Το ηειεςηαίο έηορ, πεπίπος 30 δηζεθαηοµµωπηα εςπϊ απψ ηο Εςπυπαφθψ 

Κοηνυνηθψ Ταµείο (ΕΚΤ) δεν είσαν αθψµε αξηοποηεζεί απψ ηα θπάηε µέιε. Αςηψ αποηειεί έναν 

απογοεηεςηηθψ απηζµψ. Λαµβάνονηαρ ςπψτε ψηη ηο νέο ΠΔΠ επεθηείνεη πεπαηηέπυ ηηρ επενδωζεηρ ζηοςρ 

εν ιψγυ ηοµείρ, είναη ζαθέρ ψηη ηα θπάηε µέιε ζα ππέπεη να αναπηωξοςν πιέον αποηειεζµαηηθά επγαιεία 

θαη να πποβοων ζε πεπηζζψηεπο ζηοσοζεηεµένερ δπάζεηρ. 

 

Επηπιέον, απαηηοωνηαη θαιωηεποη οπηζµοί ηυν οπγάνυν θαη ηυν δεηθηϊν. Παπά ηο γεγονψρ ψηη ζήµεπα οη 
επησεηπεζηαθέρ οµάδερ (task forces) γηα ηε νεοιαία επγάδονηαη ζε οθηϊ θπάηε µέιε, δεν παπαηεπείηαη 
θαµηά ζεµανηηθή ππψοδορ µέσπη ηϊπα, γεγονψρ ηο οποίο ςπογπαµµίδεη ηεν ανάγθε γηα θαιωηεπε 
ενεµέπυζε ψζον αθοπά ηηρ απµοδηψηεηερ θαη ηεν αποζηοιή ηυν εν ιψγυ επησεηπεζηαθϊν οµάδυν. Το 
2011, ε οηθονοµηθή δεµία ιψγυ ηερ µε ζςµµεηοσήρ ηυν νεαπϊν αηψµυν ζηεν αγοπά επγαζίαρ εθηηµάηαη ζε 
153 δηζεθαηοµµωπηα εςπϊ, ππάγµα ηο οποίο ανηηζηοησεί ζηο 1,2% ηος ΑΕΠ ηερ Εςπυπαφθήρ Ένυζερ. Το 
εν ιψγυ ζηοησείο αποηειεί ένα ζοβαπψ θοηνυνηθοοηθονοµηθψ βάπορ. Ταςηψσπονα, ςπεπβοιηθά ποζοζηά 
ανεπγίαρ ζε οπηζµένα θπάηε µέιε ςποσπεϊνοςν ηε νεοιαία να µεηαναζηεωεη, αςξάνονηαρ ηον θίνδςνο 
«δηαπποήρ εγθεθάιυν» θαζϊρ θαη ηηρ απνεηηθέρ επηπηϊζεηρ γηα ηηρ σϊπερ πποέιεςζερ αςηϊν ηυν νεαπϊν 
αηψµυν, ενϊ ηαςηψσπονα θαζηζηά πηο δωζθοιο γηα ηα εν ιψγυ θπάηε µέιε να αποθηήζοςν εθ νέος ηεν 
ανηαγυνηζηηθψηεηά ηοςρ θαη να επηζηπέτοςν ζε βηϊζηµε οηθονοµηθή ανάπηςξε ε οποία ζα βαζίδεηαη ζε 



άηοµα µε ςτειέρ δεξηψηεηερ. Η θαηάζηαζε αςηή ενηείνεηαη ζε πεπηθεπεηαθψ επίπεδο, ψπυρ δείσνοςν 
ππψζθαηερ µειέηερ ηερ Επηηποπήρ. 

 

Η ανανηηζηοησία πος παπαηεπείηαη ζηηρ ζέζεηρ απαζσψιεζερ αποηειεί µηα ππψζζεηε ππψθιεζε ζηεν 

οποία επηθενηπϊνεηαη ο εηζεγεηήρ. Παπά ηο γεγονψρ ψηη είναη ζεµανηηθέρ οπηζµένερ ζεηηθέρ ππυηοβοςιίερ, 

ψπυρ ηο online επγαιείο «EU Skills Panorama» (Πανψπαµα δεξηοηήηυν ζηεν ΕΕ), ηο οποίο αποζθοπεί να 

ανηηµεηυπίζεη ηηρ ανανηηζηοησίερ δεξηοηήηυν, αςηέρ οη ππυηοβοςιίερ αζθαιϊρ δεν επαπθοων. Με βάζε ηα 

δηαζέζηµα δεδοµένα, 2 εθαηοµµωπηα ζέζεηρ απαζσψιεζερ παπαµένοςν θενέρ ζηεν Εςπϊπε, ιψγυ 

αθπηβϊρ αςηήρ ηερ ανανηηζηοησίαρ δεξηοηήηυν, ενϊ θαηαγπάθεηαη ςτειψ ποζοζηψ ανεπγίαρ µεηαξω ηυν 

νέυν. Αςηψ, αναπψθεςθηα, οδεγεί ζε ζοβαπέρ ανεζςσίερ ζε ψ,ηη αθοπά ηεν ηθανψηεηα ηυν εζνηθϊν 

εθπαηδεςηηθϊν ζςζηεµάηυν να πποζαπµψδονηαη ζηηρ ζεµεπηνέρ απαηηήζεηρ ηερ αγοπάρ επγαζίαρ. 

Ππάγµαηη, ο απηζµψρ νεαπϊν αηψµυν ηα οποία βπίζθονηαη εθηψρ εθπαίδεςζερ, απαζσψιεζερ ή 

θαηάπηηζερ (NEETs) έσεη αςξεζεί δπαµαηηθά ζε ψιε ηεν ΕΕ (πάνυ απψ 22%), θαηνψµενο ηο οποίο 

ενηαηηθοποηείηαη ζε οπηζµένερ πεπηπηϊζεηρ απψ ηον θοηνυνηθψ αποθιεηζµψ, ηεν έιιεητε ζηέγερ θαη ηεν 

θηϊσεηα· γεγονψηα ηα οποία ενηείνοςν ηηρ ανεζςσίερ ψηη ανηηµεηυπίδοςµε ηον θίνδςνο να δεµηοςπγήζοςµε 

µηα «σαµένε γενεά». 

 

Εν ηυ µεηαξω, νέερ πποθιήζεηρ έσοςν εµθανηζηεί υζοωµενα απψ ηεν επίπηυζε ηερ θπίζευρ, ο εξηπεµηζµψρ 

θαη ο πηδοζπαζηηζµψρ έσοςν βπεη γψνηµο έδαθορ γηα να αναπηςσζοων. Αςηψ αποηειεί µηα εξέιηξε ε οποία 

επεπεάδεη ζε µεγάιο βαζµψ ηε νεοιαία, αθψµε θαη ζε σϊπερ (ψπυρ δείσνεη ηο εςπυβαπψµεηπο) ζηηρ οποίερ 

ε θπίζε έσεη ιηγψηεπο ένηονερ επηπηϊζεηρ. Ο εηζεγεηήρ πηζηεωεη ψηη ο νέορ θωθιορ ηερ ζηπαηεγηθήρ ηερ ΕΕ 

γηα ηε νεοιαία, ζα ππέπεη να επηθενηπυζεί πεπαηηέπυ ζηεν πηςσή αςηή, πποηείνονηαρ ζςγθεθπηµένερ 

δπάζεηρ θαη ποιηηηθέρ, πος πεπηιαµβάνονηαη ζηεν παποωζα έθζεζε. Οη εν ιψγυ πποηάζεηρ ζα ππέπεη 

επίζερ να ζςνδςαζηοων µε ηεν ενίζσςζε ηερ ζςµµεηοσήρ ηερ νεοιαίαρ ζηηρ εςπυπαφθέρ ζςδεηήζεηρ. 

Ππάγµαηη, ε δηαηοµεαθή πποζέγγηζε έσεη οδεγήζεη µέσπη ηϊπα ζε επηηςσή αποηειέζµαηα, παπά ηο γεγονψρ 

ψηη, ζωµθυνα µε ηον εηζεγεηή, ζα ππέπεη να ζςµπεπηιάβοςµε έναν µεγαιωηεπο νεαπϊν αηψµυν 

(µεµονυµένα άηοµα θαη µε οπγανυµένοςρ νέοςρ). 

 

Ο εηζεγεηήρ πηζηεωεη ψηη ε ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία ζα ππέπεη να ιαµβάνεη επίζερ ςπψτε ηηρ νέερ 

ηεσνοιογίερ θαζϊρ θαη ηον πψιο ηυν µέζυν θοηνυνηθήρ δηθηωυζερ πος δηαδπαµαηίδοςν αςηά ζηηρ δυέρ 

ηυν νεαπϊν αηψµυν. Ππάγµαηη, ε απαζσοιεζηµψηεηα ηυν νέυν, ε επησεηπεµαηηθψηεηα, ε εθπαίδεςζε θαη ε 

θαηάπηηζε, απαηηοων ένα πεπηβάιιον ςτειϊν θαη ζωγσπονυν δεξηοηήηυν. Είναη µάιιον απογοεηεςηηθψ ηο 

γεγονψρ ψηη ςθίζηαηαη αθψµε έναρ ςτειψρ απηζµψρ νεαπϊν αηψµυν µε ποιω σαµειψ επίπεδο ή συπίρ θαν 

γνϊζε ηυν ςποιογηζηϊν, ενϊ ηαςηψσπονα οη εςπςδυνηθέρ ηασωηεηερ δεν είναη δηαζέζηµερ ζε ψιοςρ ηοςρ 

εςπυπαίοςρ ποιίηερ. Σωµθυνα µε ηεν Επηηποπή, 20% ηυν θοηηεηϊν δεςηεποβάζµηαρ εθπαίδεςζερ δεν 

έσοςν σπεζηµοποηήζεη ποηέ ή ζσεδψν ποηέ ςποιογηζηή ζηα µαζήµαηά ηοςρ ζηο ζσοιείο, ενϊ µψνο 50% 

ηυν δεθαεξάσπονυν παηδηϊν θοηηοων ζε ζσοιεία εξοπιηζµένα ζε ςτειψ βαζµψ µε τεθηαθέρ ηεσνοιογίερ. 

Ταςηψσπονα, 80% ηυν νεαπϊν εςπυπαίυν ειηθίαρ µεηαξω 16 θαη 24 εηϊν σπεζηµοποηοων ηο δηαδίθηςο υρ 

µέζο θοηνυνηθήρ δηθηωυζερ θαη πεπίπος 230.000 ζέζεηρ απαζσψιεζερ ζηεν Εςπϊπε ςποζηεπίδονηαη απψ 

αςηψ. 

 

Πέπαν απψ ηηρ εν ιψγυ πποθιήζεηρ, ήηαν θαη παπαµένεη ηδηαίηεπα ζεµανηηθψ γηα ηεν ΕΕ ηο γεγονψρ να 

ζηείιεη ένα ζαθέρ θαη αηζηψδοξο µήνςµα ψηη ε Εςπϊπε είναη αποθαζηζµένε να ανηηµεηυπίζεη πιήπυρ ηοςρ 

πποαναθεπζένηερ θηνδωνοςρ, δεµηοςπγϊνηαρ ζαθείρ πποοπηηθέρ ειπίδαρ. Σωµθυνα µε ηον εηζεγεηή αςηψ 

µποπεί θαιωηεπα να επηηεςσζεί δίδονηαρ πποηεπαηψηεηα ζε δηάθοποςρ ηοµείρ δπάζεηρ ζηον επψµενο θωθιο, 

έηζη ϊζηε θανέναρ απψ ηοςρ οθηϊ ηοµείρ να µεν πεπηζυπηοποηεζεί. Σηα πιαίζηα ηερ παποωζαρ έθζεζερ, ο 

εηζεγεηήρ πποζπάζεζε να ςποδείξεη ηοµείρ ψπος ζα ππέπεη να αναιεθζεί πεπαηηέπυ δπάζε. Γηα ηον ιψγο 

αςηψ, δίνεη πποηεπαηψηεηα ζε δπάζεηρ θαη πποηείνεη νέα επγαιεία θαη ποιηηηθέρ ϊζηε να βοεζήζεη ηε 

νεοιαία βπασςππψζεζµα, µεζοππψζεζµα θαη µαθποππψζεζµα. Επηµένεη, επίζερ, ζηεν άποτε ψηη ηο 

Εςπυπαφθψ Κοηνοβοωιηο, υρ ηο µψνο ζεζµηθψ ψπγανο ηερ ΕΕ πος είναη δεµοθπαηηθά εθιεγµένο απψ ηοςρ 

εςπυπαίοςρ ποιίηερ, θαη ηο οποίο ιογοδοηεί ζε αςηοωρ, ζα ππέπεη να έσεη µεγαιωηεπε ζςµµεηοσή ζηεν 

δηαηωπυζε, εθαπµογή, έιεγσο θαη αξηοιψγεζε ηερ ζηπαηεγηθήρ ηερ ΕΕ ζηε νεοιαία. 

 
Είναη, ππάγµαηη, ηδηαίηεπα ζεµανηηθψ θαηά ηε δηάπθεηα αςηήρ ηερ πεπηψδος θπίζευρ, ε ΕΕ να ζςνεσίζεη να 

εµπνέεη ηε νεοιαία. Αςηψ ζα επηηεςσζεί πποζθέπονηαρ πεπηζζψηεπερ εςθαηπίερ ζηον ηοµέα ηερ παηδείαρ 

θαη ζε ψιερ ηηρ µοπθέρ θαηάπηηζερ, επενδωονηαρ ζηα νεαπά άηοµα θαη ςποζηεπίδονηαρ ηο θαηνοηψµο θαη 

επησεηπεζηαθψ πνεωµα σπεµαηοδοηϊνηαρ γενναία ηα ππογπάµµαηα γηα ηοςρ νέοςρ θαζϊρ θαη πηζηεωονηαρ 



ψηη θάζε εςπϊ ηο οποίο δαπανάηαη γηα ηε νέα γενεά έσεη ποιιαπιαζηαζηηθή επίδπαζε γηα ηεν ανάπηςξε 

ζηεν Εςπϊπε, θαζϊρ θαη γηα ηε µειιονηηθή θοηνυνηθή ηερ ζςνοσή. Η ΕΕ έσεη ηα θαηάιιεια επγαιεία θαη 

ποιηηηθέρ γηα να θαηαζηήζεη ψια ηα ανυηέπυ ππαγµαηηθψηεηα. Αιιά, ηίποηα δεν µποπεί να επηηεςσζεί 

συπίρ αποθαζηζηηθψηεηα εθ µέποςρ ηυν θπαηϊν µειϊν. Με ηεν ζηπαηεγηθή ηερ ΕΕ γηα ηε νεοιαία, 

ζηέινοςµε ζαθή µενωµαηα, ζέηοςµε πποηεπαηψηεηερ θαη δεµηοςπγοωµε θαηεςζςνηήπηερ γπαµµέρ. 

Εναπψθεηηαη ζηα θπάηε µέιε ψµυρ, ηδηαίηεπα ζε αςηά πος ανηηµεηυπίδοςν ηα πιέον ζεµανηηθά 

πποβιήµαηα, να σπεζηµοποηήζοςν πιήπυρ ηηρ εν ιψγυ θαηεςζςνηήπηερ γπαµµέρ θαηά ηπψπο άµεζο θαη 

αποηειεζµαηηθψ. Ππέπεη να επηζπεωζοςµε, να δηοπζϊζοςµε ηηρ αναποηειεζµαηηθέρ ππυηοβοςιίερ ή να 

επηδοηήζοςµε νέερ θαη ππέπεη να παπαµείνοςµε αθοζηυµένοη ζηο ηζηοπηθψ θάιεζµα γηα ηεν ΕΕ. Καηά ηυν 

απαηζηψδοξυν εθηηµήζευν, θαηά ηυν πποβιέτευν γηα θαηαζηποθή, να παπαµείνοςµε αηζηψδοξοη ψηη ζα 

επηηωσοςµε ηοςρ ζηψσοςρ µαρ. 


