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Ι
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψήφισμα του Συμβουλίου
της 27ης Νοεμβρίου 2009
για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)
(2009/C 311/01)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ

το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνή
σεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου,
της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση πλαισίου ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (1), που περιελάμβανε την
εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και της ενσωμάτωσης
θεμάτων νεολαίας σε άλλες πολιτικές, καθώς και το Ευρωπαϊκό
Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο του Μαρτίου του 2005 (2) ως μια από τις πράξεις που θα
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Λσσαβώνας για την ανά
πτυξη και την απασχόληση,
την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα όπου στοχοθετούνται η νεολαία
και τα παιδιά ως κύρια προτεραιότητα (3),
και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2009, σχετικά με την αξιολόγηση
του τρέχοντος πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας και σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές για το ανανε
ωμένο πλαίσιο (4),
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: Μια στρατηγική
της ΕΕ για τη νεολαία — Επένδυση και ενδυνάμωση. Μια ανανε
ωμένη ανοικτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων και των ευκαιριών των νέων (5),
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 2.
7619/1/05.
11517/08.
9169/09.
9008/09.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

1. Οι νέοι άνδρες και γυναίκες καλούνται να διαδραματίσουν ζωτι
κής σημασίας ρόλο για να ανταποκριθούν στις πολυάριθμες
κοινωνικο-οικονομικές, δημογραφικές, πολιτισμικές, περιβαλλο
ντικές και τεχνολογικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετω
πίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της σήμερα και θα
αντιμετωπίσουν κατά τα επόμενα έτη. Η προώθηση της κοινωνι
κής και επαγγελματικής ένταξης των νέων ανδρών και γυναικών
αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα για την επίτευξη των στόχων της
ευρωπαϊκής στρατηγικής της Λσσαβώνας για την ανάπτυξη και
την απασχόληση, προωθώντας παράλληλα την προσωπική ολο
κλήρωση, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα
κοινά.
2. Στην έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία του 2009 (6) επισημαίνεται
ότι μολονότι η πλειοψηφία των σημερινών νέων Ευρωπαίων
χαίρεί καλών συνθηκών ζωής, εξακολουθούν όμως να υφίστανται
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ανεργία των
νέων, η μη συμμετοχή των νέων σε εκπαίδευση ή κατάρτιση, η
φτώχεια μεταξύ των νέων, η χαμηλή συμμετοχή και υποεκπρο
σώπηση των νέων στη δημοκρατική διαδικασία και ποικίλα προ
βλήματα υγείας. Η οικονομική κάμψη, όπως αυτή που άρχισε το
2008, τείνει να επιδρά σε μεγάλο βαθμό αρνητικά στους νέους,
ενώ υπάρχει κίνδυνος οι συνέπειές της να είναι μακροπρόθεσμες.
3. Το σημερινό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας αποδείχθηκε είναι πολύτιμη πλατφόρμα για τα κράτη
μέλη για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη
νεολαία, η δε ανοικτή μέθοδος συντονισμού και η ενσωμάτωση
θεμάτων σχετικών με τη νεολαία σε άλλους τομείς πολιτικής και
πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (7),
συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί μια ευέλικτη προσέγγιση που
αρμόζει στον τομέα της νεολαίας, λαμβανομένων δεόντως
υπόψη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών καθώς και της
αρχής της επικουρικότητας.
(6) 9008/09 ADD 4.
(7) 7619/05: Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου, 22-23 Μαρτίου 2005.
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4. Ένα ανανεωμένο πλαίσιο για τον καθορισμό στρατηγικής για την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας κατά την προ
σεχή δεκαετία —αξιοποιώντας παράλληλα την πρόοδο που έχει
σημειωθεί και τις εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί μέχρι σήμερα
και τηρώντας πάντα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την
πολιτική στον τομέα της νεολαίας— θα ενισχύσει περαιτέρω την
αποτελεσματικότητα και την ευδοκίμηση της συνεργασίας αυτής
και θα παράσχει μεγαλύτερα οφέλη για τους νέους στην Ευρω
παϊκή Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λσσαβώνας
μετά το 2010.
5. Είναι ζωτικής σημασίας να παρασχεθεί η δυνατότητα σε όλους
τους νέους άνδρες και γυναίκες να αξιοποιήσουν στον μέγιστο
δυνατό βαθμό το δυναμικό τους. Αυτό συνεπάγεται όχι μόνον
επένδυση στη νεολαία, με τη διάθεση περισσότερων πόρων για
την ανάπτυξη τομέων πολιτικής που επηρεάζουν την καθημερινή
ζωή των νέων και βελτιώνουν την ευημερία τους, αλλά και
ενισχύοντας τη χειραφέτηση των νέων μέσω της προώθησης
της αυτονομίας τους και των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι
νέοι να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας και
στις ευρωπαϊκές αξίες και στόχους. Απαιτείται επίσης μεγαλύ
τερη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών στον τομέα της νεολαίας
και σε άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής, και ειδικότερα στην
παιδεία, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τον πολιτισμό
και την υγεία.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ όσον αφορά τα εξής:

1. Κατά την περίοδο μέχρι και το 2018, η ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να έχει ως συνολικούς στό
χους:
i) τη δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους
τους νέους στον τομέα της εκπαίδευσης και στην αγορά
εργασίας, και
ii) την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοι
νωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των νέων.
2. Τα κύρια πεδία δράσης στα οποία θα πρέπει να αναληφθούν
τέτοιες πρωτοβουλίες απαριθμούνται κατωτέρω και περιγράφο
νται λεπτομερώς στο παράρτημα Ι:
— Παιδεία και κατάρτιση
— Απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα
— Υγεία και ευεξία
— Συμμετοχή
— Εθελοντικές δραστηριότητες
— Κοινωνική ένταξη
— Νεολαία και κόσμος
— Δημιουργικότητα και πολιτιστικός τομέας.
3. Με πλήρη σεβασμό στην ευθύνη των κρατών μελών για την
πολιτική στον τομέα της νεολαίας καθώς και στον εθελοντικό
χαρακτήρα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτόν, η
επίτευξη των δύο αλληλένδετων συνολικών στόχων συνεπάγεται
μια διττή προσέγγιση που εμπεριέχει την ανάπτυξη και την
προώθηση:
i) αφενός συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της νεο
λαίας — δηλαδή πολιτικών και δράσεων ειδικά εστιασμένων
στους νέους σε τομείς όπως η μη τυπική μάθηση, η συμμε
τοχή, οι εθελοντικές δραστηριότητες, η διοργάνωση δραστη
ριοτήτων για νέους, η κινητικότητα και η πληροφόρηση,
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και
ii) αφετέρου, πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης — δηλαδή πρωτο
βουλίες για να καταστεί δυνατή μια διατομεακή προσέγγιση
όπου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα θέματα της νεο
λαίας κατά τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολό
γηση πολιτικών και δράσεων σε άλλους τομείς πολιτικής που
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των νέων. Με βάση το
παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Νεολαίας, θα πρέπει
να εξακολουθήσει να ενσωματώνεται η διάσταση της νεο
λαίας στη στρατηγικής της Λσσαβώνας μετά το 2010 και
στην ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα καθώς και στις συναφείς
στρατηγικές και προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το νέο
στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση, η στρατηγική για την υγεία
και η ατζέντα για τον πολιτισμό.
ΤΟΝΙΖΕΙ ότι

1. Η συνεργασία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη
νεολαία θα πρέπει να εδράζεται σταθερά στο διεθνές σύστημα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις πολιτικές και τις δραστη
ριότητες που αφορούν τους νέους, δηλαδή τονίζει τη σημασία
των κατωτέρω:
α) προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση όλων
των μορφών διάκρισης, με σεβασμό των δικαιωμάτων και
τήρηση των αρχών που κατοχυρώνονται, μεταξύ άλλων,
στα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) συνυπολογισμός των ενδεχόμενων διαφορών όσον αφορά τις
συνθήκες διαβίωσης, τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέ
ροντα και τις στάσεις των νέων που οφείλονται σε διάφορους
παράγοντες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους στους
οποίους, για διαφορετικούς λόγους, μπορεί να προσφέρονται
λιγότερες ευκαιρίες·
γ) αναγνώριση του γεγονότος ότι όλοι οι νέοι αποτελούν κεφά
λαιο για την κοινωνία, και προάσπιση του δικαιώματος των
νέων να συμμετέχουν στην κατάρτιση πολιτικών που τους
αφορούν, μέσω διαρκούς διαρθρωμένου διαλόγου με τους
νέους και τις οργανώσεις της νεολαίας.
ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ότι

1. Κατά την περίοδο μέχρι το 2018, η ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της νεολαίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ανανε
ωμένης ανοικτής μεθόδου συντονισμού, και θα πρέπει να βασί
ζεται στους συνολικούς στόχους, τη διττή προσέγγιση και τους
κύριους τομείς δράσης που σκιαγραφούνται ανωτέρω.
2. Η ευρωπαϊκή συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας θα
πρέπει να είναι στοιχειοθετημένη, να είναι κατάλληλη και συγκε
κριμένη. Θα πρέπει να παράγει απτά και ορατά αποτελέσματα τα
οποία θα πρέπει να παρουσιάζονται, να επανεξετάζονται και να
διαδίδονται σε τακτική βάση και κατά τρόπο διαρθρωμένο, δια
μορφώνοντας έτσι μια βάση για συνεχή αξιολόγηση και ανάπτυ
ξη.
3. Η επιτυχία της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της
νεολαίας εξαρτάται από την πολιτική δέσμευση των κρατών
μελών και από την αποδοτικότητα των μεθόδων εργασίας σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό το πρίσμα αυτό, οι μέθοδοι
εργασίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
συνεργασίας θα πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα:
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i) Κύκλοι εργασίας: Η περίοδος μέχρι το 2018 θα διαιρεθεί σε
σειρές τριετών κύκλων, ο δε πρώτος κύκλος θα καλύπτει τα
έτη 2010-2012.
ii) Προτεραιότητες: Για καθέναν από τους κύκλους αυτούς, θα
επιλεγούν για την ευρωπαϊκή συνεργασία ορισμένες προτε
ραιότητες, που θα συμβάλουν στα πεδία δράσης που έχουν
καθοριστεί στο εν λόγω πλαίσιο. Οι προτεραιότητες αυτές
θα εγκριθούν από το Συμβούλιο με βάση σχετική κοινή
έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής —που αναφέρε
ται κατωτέρω—, και σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους
των δύο προεδρικών τριάδων που καλύπτουν τον εν λόγω
κύκλο εργασίας. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία, θα
προσδιοριστούν κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συνεργασία
μεταξύ όλων των κρατών μελών ή μια στενότερη συνεργασία
μεταξύ πιο περιορισμένου αριθμού κρατών μελών (ομάδες
κρατών), σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες. Οι προτε
ραιότητες του πρώτου μέρους του πρώτου κύκλου εργασίας
μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι
προτεραιότητες του δεύτερου μέρους του πρώτου κύκλου
εργασίας θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και θα εγκριθούν
σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
iii) Μέσα υλοποίησης: Για την αποδοτική υλοποίηση του πλαι
σίου συνεργασίας, απαιτούνται μέσα αφενός στο συγκεκρι
μένο τομέα της νεολαίας και αφετέρου σε άλλους σχετικούς
τομείς πολιτικής.
Τα μέσα για τον ειδικό τομέα της νεολαίας παρατίθενται στα
στοιχεί α) έως ζ). Τα μέσα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιού
νται προς στήριξη της διττής προσέγγισης, δηλαδή για την
υλοποίηση ειδικών πρωτοβουλιών στον τομέα της νεολαίας,
καθώς και για την προώθηση μιας διατομεακής προσέγγισης
για τη στήριξη της ενσωμάτωσης μιας προοπτικής «νεολαία»
σε άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής. Για την προαναφερό
μενη ενσωμάτωση, τα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
ως βάση διαλόγου με άλλους τομείς πολιτικής, και για τη
στήριξή τους, προκειμένου να ενσωματώσουν μια προοπτική
«νεολαία» όπου και όταν αυτό είναι σκόπιμο.
α) Απόκτηση γνώσεων και στοιχειοθετημένη πολιτική
στον τομέα της νεολαίας: Η πολιτική στον τομέα της
νεολαίας θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένη. Πρέπει να
αποκομίζονται καλύτερη γνώση και κατανόηση των συν
θηκών διαβίωσης, των αξιών και των στάσεων των νέων
ανδρών και γυναικών και να διοχετεύονται και σε
άλλους συναφείς τομείς πολιτικής ούτως ώστε να μπο
ρούν να ληφθούν κατάλληλα και έγκαιρα μέτρα. Η
γνώση αυτή μπορεί να προωθείται μεταξύ άλλων με
την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης για
τις Πολιτικές στον τομέα της Νεολαίας και των ανταπο
κριτών του, της διευρωπαϊκής δομής ανάλυσης (Eurydi
ce), της έρευνας στον τομέα της νεολαίας, των μελετών,
των ειδικών ευρωπαϊκών ερευνών και των δικτύων ερευ
νητών σε θέματα νεολαίας. Η έκθεση της ΕΕ για τη
νεολαία της θα συμβάλει επίσης σημαντικά στη χάραξη
στοιχειοθετημένης πολιτικής. Θα πρέπει να προωθηθεί η
συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών, ερευνητών σε
θέματα νεολαίας, νέων, οργανώσεων νεολαίας και όσων
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.
β) Αμοιβαία μάθηση: Η αμοιβαία μάθηση αποτελεί βασικό
στοιχείο στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής γιατί παρέ
χει την ευκαιρία να προσδιοριστούν και να αντληθούν
γνώσεις από ορθές πρακτικές που εφαρμόζουν διάφορα
κράτη μέλη. Η αμοιβαία μάθηση θα πραγματοποιείται
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με μέσα όπως δραστηριότητες αλληλοδιδαχής μεταξύ
ομολόγων, διαλέξεις και σεμινάρια, φόρουμ υψηλού
επιπέδου ή ομάδες εμπειρογνωμόνων, καθώς και με
μελέτες και αναλύσεις και διαδικτυακά δίκτυα, με τη
συμμετοχή των εκάστοτε ενδιαφερομένων κύκλων. Τα
θέματα των δραστηριοτήτων αυτών θα πρέπει να συνδέ
ονται στενά με τις προτεραιότητες των αντίστοιχων τριε
τών κύκλων εργασίας. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα
πρέπει να αναπτυχθούν με σαφείς στόχους και με βάση
σαφείς εντολές, χρονοδιαγράμματα και προγραμματι
σμένα αποτελέσματα που θα προταθούν από την Επι
τροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.
Ο στρατηγικός διάλογος με τρίτες χώρες και η συνερ
γασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της
Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ (1) και τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει
να συνεχιστούν, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πηγή
αναφοράς και έμπνευσης.
γ) Εκθέσεις προόδου: Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη νεολαία θα πρέπει να εκπονείται από την Επι
τροπή στο τέλος κάθε κύκλου εργασιών — η δε πρώτη,
δυνάμει του νέου πλαισίου, θα καταρτιστεί το 2012. Η
έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία αποτελείται από δύο μέρη:
την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής
(πολιτικό σκέλος) και τη σχετική τεκμηρίωση (στατιστικό
και αναλυτικό σκέλος). Η έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία
θα αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την
επίτευξη των γενικών στόχων του πλαισίου, καθώς και
την πρόοδο σχετικά με τις προτεραιότητες που έχουν
καθοριστεί για τον πλέον πρόσφατο κύκλο εργασιών, και
θα επισημαίνει τις ορθές πρακτικές. Η έκθεση της ΕΕ για
τη νεολαία θα πρέπει να βασίζεται στις εθνικές εκθέσεις
που εκπονούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα της
νεολαίας και άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής, καθώς
και σε άλλες υπάρχουσες πληροφορίες και στατιστικά
δεδομένα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη
των υποχρεώσεων σύνταξης εκθέσεων. Η έκθεση της ΕΕ
για τη νεολαία θα πρέπει επίσης να χρησιμεύει ως βάση
για τον καθορισμό συνόλου προτεραιοτήτων για τον
επόμενο κύκλο εργασίας.
δ) Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων: Για να ενισχυθούν
η προβολή και ο αντίκτυπος της συνεργασίας δυνάμει
του παρόντος πλαισίου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα της συνεργα
σίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ευρέως μεταξύ
όλων των αρμόδιων ενδιαφερομένων και, ανάλογα με
την περίπτωση, να συζητούνται σε επίπεδο γενικών διευ
θυντών ή υπουργών.
ε) Παρακολούθηση της διαδικασίας: Για την προώθηση
της υποβολής αποτελεσμάτων μέσω της ανοικτής μεθό
δου συντονισμού, καθώς και για την οικείωση της μεθό
δου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, τα
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συνεργάζονται στενά για
τον προσανατολισμό, την προώθηση και την αξιολόγηση
της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. Εν προκει
μένω, θα πρέπει να διεξαχθούν εργασίες με βάση υφι
στάμενους δείκτες που έχουν σχέση με την κατάσταση
των νέων σε τομείς όπως η παιδεία, η απασχόληση, η
υγεία, η κοινωνική ένταξη και, ανάλογα με την περίπτω
ση, θα πρέπει να καταρτιστούν προτάσεις σχετικά με
πιθανούς νέους δείκτες που θα εξεταστούν από το Συμ
βούλιο.
(1) Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής όλων των κρατών
μελών σε παρόμοιες εργασίες.
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στ) Διαβουλεύσεις και διαρθρωμένος διάλογος με τους
νέους και τις οργανώσεις νεολαίας: Ο διαρθρωμένος
διάλογος με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας,
που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβλη
ματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση
και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της νεολαίας, θα πρέπει να συνεχιστεί και
να αναπτυχθεί.
Τα θέματα του διαλόγου θα πρέπει να συνάδουν με
τους συνολικούς στόχους της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της νεολαίας και με τις προτεραιότητες κάθε
κύκλου εργασιών. Θα πρέπει να οριστούν σαφείς στόχοι
και ρεαλιστικές διαδικασίες για κάθε κύκλο του διαλό
γου ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η συνέχεια και η
παρακολούθηση. Ο διάλογος θα πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν περιεκτικός και ανεπτυγμένος σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να περι
λαμβάνει ερευνητές σε θέματα νεολαίας και όσους δρα
στηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Θα πρέπει
επίσης να υποστηριχθεί ο διαρθρωμένος διάλογος με
τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας σε άλλους
τομείς πολιτικής. Η εφαρμογή του διαρθρωμένου δια
λόγου αναπτύσσεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ.
ζ) Κινητοποίηση προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ: Θα
πρέπει να γίνεται αποδοτική χρήση των διαθέσιμων
ταμείων της ΕΕ, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και των
σχετικών προγραμμάτων όπως είναι τα εξής: Νεολαία σε
δράση, Διά βίου μάθηση, Πολιτιστικός τομέας, Πρόο
δος, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Erasmus για νέους επι
χειρηματίες και Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία,
καθώς και των σχετικών προγραμμάτων και ταμείων
της ΕΕ στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων και της
συνεργασίας για την ανάπτυξη.
4. Για κάθε τριετή κύκλο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ει δυνα
τόν, όλα τα μέσα για την επίτευξη των προτεραιοτήτων.
5. Στο παρόν πλαίσιο συνεργασίας, η υποστήριξη και ανάπτυξη
δράσεων για τη νεολαία θα πρέπει να θεωρηθούν θέματα διατο
μεακού χαρακτήρα. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους
νέους αποτελεί ευρεία έννοια η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων κοινωνικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή πολι
τικού χαρακτήρα που αφορούν, ωφελούν και απευθύνονται σε
νέους. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ολοένα και
περισσότερο την άθληση και τις υπηρεσίες για τους νέους. Οι
δραστηριότητες για τους νέους αποτελούν μια μορφή «εξωσχο
λικής» εκπαίδευσης καθώς και ειδικών δραστηριοτήτων αναψυ
χής τις οποίες διαχειρίζονται επαγγελματίες ή εθελοντές διοργα
νωτές δραστηριοτήτων για νέους και υπεύθυνους νεολαίας και οι
οποίες βασίζονται σε ανεπίσημες διαδικασίες μάθησης και σε
εθελοντική συμμετοχή. Υπό το πρίσμα αυτό, θα πρέπει να εξετα
στούν και να συζητηθούν περαιτέρω οι τρόποι με τους οποίους
οι δραστηριότητες για τους νέους μπορούν να συμβάλουν στην
επίτευξη των συνολικών στόχων που προσδιορίζονται ανωτέρω,
και να υποστηριχτούν και να αναγνωριστούν ως προστιθέμενη
αξία για την οικονομική και κοινωνική τους συμβολή. Μεταξύ
των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν περιλαμβάνονται τα
εξής: κατάλληλη εκπαίδευση των διοργανωτών δραστηριοτήτων
για νέους και υπευθύνων νεολαίας, αναγνώριση των δεξιοτήτων
τους μέσω των κατάλληλων ευρωπαϊκών μέσων, υποστήριξη της
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κινητικότητας των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και
υπευθύνων νεολαίας και προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και
προσεγγίσεων για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους.
6. Το ανανεωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον
τομέα της νεολαίας μπορεί να επανεξετάζεται από το Συμβούλιο,
το οποίο θα προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές υπό το
πρίσμα τυχόν μειζόνων νέων εξελίξεων στην Ευρώπη, ιδίως δε
αποφάσεων που λαμβάνονται για την περίοδο μετά τη στρατη
γική της Λσσαβώνας, μετά το 2010.
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1. Να συνεργαστούν, με την υποστήριξη της Επιτροπής και χρησι
μοποιώντας την ανοικτή μέθοδο συντονισμού που εκτίθεται στο
παρόν ψήφισμα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τομέα της νεολαίας κατά την περίοδο μέχρι το 2018 με
βάση τους συνολικούς στόχους, τους τομείς δράσης, τη διττή
προσέγγιση, τις αρχές και τα μέσα υλοποίησης που περιγράφο
νται ανωτέρω, καθώς και τις προτεραιότητες που έχουν εγκριθεί
για κάθε κύκλο εργασιών.
2. Να θεσπίσουν, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, μέτρα σε
εθνικό επίπεδο που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των
γενικών στόχων που εκτίθενται στο ανανεωμένο πλαίσιο, καθώς
επίσης και να μελετήσουν αν μπορούν να αποκομισθούν διδάγ
ματα από την αμοιβαία μάθηση στο επίπεδο της ΕΕ, κατά τον
σχεδιασμό εθνικών πολιτικών στον τομέα της νεολαίας και σε
άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής.
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και να τα υποστηρίξει —κατά
την περίοδο μέχρι το 2018— συνεργαζόμενη σύμφωνα με το
παρόν πλαίσιο με βάση τους συνολικούς στόχους, τους τομείς
δράσης, τη διττή προσέγγιση, τις αρχές και τα μέσα υλοποίησης
που περιγράφονται ανωτέρω, και τις προτεραιότητες που έχουν
εγκριθεί για κάθε κύκλο εργασιών.
2. Να εξετάσει, ιδίως μέσω της έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία, σε
ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι συνολικοί στόχοι του πλαισίου
αυτού. Εν προκειμένω, η Επιτροπή καλείται να συστήσει ομάδα η
οποία, σε διαβούλευση με συναφείς τομείς πολιτικής, θα συζη
τήσει τα υφιστάμενα δεδομένα όσον αφορά την κατάσταση των
νέων και την πιθανή ανάγκη κατάρτισης δεικτών σε τομείς όπου
δεν υφίσταται ή δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική στον τομέα
της νεολαίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής καθώς και
προτάσεις για πιθανούς νέους δείκτες θα πρέπει να υποβληθούν
στο Συμβούλιο προς εξέταση το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2010.
3. Να προτείνει ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για δραστηριότητες
αλληλοδιδαχής συνομηλίκων και να δρομολογήσει μελέτες που
να είναι συναφείς με τους συνολικούς στόχους και προτεραι
ότητες, καθώς και να παρουσιάζει τακτικά έκθεση στο Συμβού
λιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες.
4. Να εκπονήσει κατά τη διάρκεια του 2017, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη, τελική έκθεση αξιολόγησης που θα καλύπτει αυτό
το πλαίσιο συνεργασίας. Η τελική έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει
να συζητηθεί από το Συμβούλιο το 2018.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πολλοί από τους τομείς δράσης που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ανωτέρω τμήματος ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ
και οι οποίοι αναφέρονται διεξοδικότερα κατωτέρω, έχουν τους δικούς τους συνολικούς στόχους και προτεραιότητες και
αναπτύσσονται σε χωριστά πλαίσια συνεργασίας και στρατηγικών, ενώ εξετάζονται επίσης εντός των αντίστοιχων ανοικτών
μεθόδων συντονισμού. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι κάθε τομέας διατηρεί καταλλήλως
μια προοπτική νεολαίας. Προς τούτο, το παρόν παράρτημα προτείνει στο τμήμα Α ορισμένες πρωτοβουλίες για όλους τους
τομείς, και στη συνέχεια στο τμήμα Β σειρά ειδικών στόχων που αφορούν τη νεολαία με στόχο τη διευκρίνιση της διάστασης
«νεολαία» σε καθέναν από τους απαριθμούμενους τομείς δράσης, μαζί με μη εξαντλητικό κατάλογο πιθανών πρωτοβουλιών που
μπορούν να αναληφθούν από τα κράτη μέλη ή/και την Επιτροπή στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και λαμβα
νομένης δεόντως υπόψη της αρχής της επικουρικότητας.
α) Γενικές πρωτοβουλίες
Θα πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες γενικές πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς δράσης που έχουν προσδιοριστεί:
— Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής στους αντίστοιχους τομείς δράσης και φορέων
χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, μεταξύ άλλων, μέσω βελτιωμένου διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων και
εμπειρογνωμοσύνης.
— Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάμειξης και της συμμετοχής νέων και των οργανώσεων νεολαίας στη διαμόρφωση, την
εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικής.
— Παροχή ποιοτικής καθοδήγησης και υπηρεσιών παροχής συμβουλών.
— Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης της νεολαίας και διάδοση της πληροφόρησης μέσω όλων
των πιθανών διαύλων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και μέσω πανευρωπαϊκών οργανισμών όπως τα
Eurodesk, ERΥΙCA και EYCA, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα.
— Ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.
— Υποστήριξη της ανάπτυξης βαθύτερης γνώσης όσον αφορά την κατάσταση των νέων, λόγου χάρη μέσω της υποστήριξης της
έρευνας, των ερευνητικών δικτύων και των ειδικών μελετών στον τομέα της νεολαίας κ.λπ.
— Υποστήριξη της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τους νέους και αναγνώριση της αξίας τους.
— Κατάλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων ταμείων και προγραμμάτων της ΕΕ και διευκόλυνση της πρόσβασης νέων σε αυτά.
— Υποστήριξη της ανάπτυξης πειραματικών σχεδίων και προγραμμάτων προκειμένου να δοκιμαστούν νέες και καινοτόμες ιδέες
και να ανταλλαγούν ορθές πρακτικές.
— Αναγνώριση της αξίας της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της πολιτικής
στον τομέα της νεολαίας.
— Υπολογισμός, όπου χρειάζεται, της διάστασης μιας πολιτικής για τα παιδιά, έχοντας υπόψη τα δικαιώματά τους και την
προστασία τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι καθοριστικό ρόλο για τη ζωή και τις μελλοντικές προοπτικές των νέων διαδρα
ματίζουν οι ευκαιρίες, η υποστήριξη και η προστασία που παρέχονται κατά την παιδική ηλικία.
β) Στόχοι και πιθανές πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη νεολαία για κάθε τομέα δράσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Στόχος: Θα πρέπει να υποστηριχθεί η ίση πρόσβαση των νέων σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα
καθώς και η παροχή ευκαιριών για δια βίου μάθηση. Συμπληρώνοντας την τυπική εκπαίδευση, θα πρέπει να προωθείται και να
αναγνωρίζεται η μη τυπική μάθηση των νέων και να αναπτυχθούν καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και μη
τυπικής μάθησης. Η μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να διευκολυνθεί
και να υποστηριχθεί, και να περιοριστεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
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Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Υποστήριξη της ανάπτυξης ευκαιριών εργασίας της νεολαίας και άλλων ευκαιριών μη τυπικής μάθησης ως μιας από τις
ποικίλες δράσεις για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
— Πλήρης αξιοποίηση του φάσματος μέσων που έχουν δημιουργηθεί στο επίπεδο της ΕΕ για τη διαφάνεια και επικύρωση των
δεξιοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων (1).
— Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας όλων των νέων.
— Καταπολέμηση των στερεοτύπων που συνδέονται μεταξύ άλλων με το φύλο μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής
μάθησης.
— Αξιοποίηση της τυπικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής μάθησης για την προαγωγή της συνοχής και της κατανόησης μεταξύ
διαφορετικών ομάδων, την προαγωγή των ίσων ευκαιριών και τη μείωση των ανισοτήτων ως προς την ολοκλήρωσή της.
— Ανάπτυξη συμμετοχικών δομών στην εκπαίδευση καθώς και συνεργασία μεταξύ σχολείων, οικογενειών και τοπικών κοινοτή
των.
— Ενθάρρυνση της τυπικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής μάθησης προς υποστήριξη της καινοτομίας, της δημιουργικότητας
και του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων.
— Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ως προς τη σημασία των αποτελεσμάτων της μη τυπικής μάθησης.
Η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω το Europass, ως ευρωπαϊκό μέσο διαφάνειας των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των
εργαλείων αυτοεκτίμησης των δεξιοτήτων και της καταγραφής των αρμοδιοτήτων από τρίτα μέρη, όπως οι οργανώσεις αναδόχων
Europass-Mobility.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Στόχος: Θα πρέπει να υποστηριχθεί η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, είτε ως υπαλλήλων είτε ως επιχειρηματιών. Η
μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ή από την ανεργία ή την έλλειψη δραστηριότητας, στην αγορά εργασίας θα
πρέπει να διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι ευκαιρίες συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της
οικογενειακής ζωής. Στη στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010, πρέπει να εξασφαλιστεί μια προοπτική για τη νεολαία και να
συνεχιστούν οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους συνολικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για
τη Νεολαία.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων για την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων για τις θέσεις απασχόλησης για τις οποίες
υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, με καλύτερη βραχυπρόθεσμη αντιστοίχιση και επιτυχέστερη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη
των απαιτούμενων δεξιοτήτων.
— Συνυπολογισμός της ιδιαίτερης κατάστασης των νέων κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών ευελιξίας με ασφάλεια.
— Προώθηση διασυνοριακών επαγγελματικών δυνατοτήτων για τους νέους.
— Κατάρτιση βραχυπρόθεσμων μέτρων στα σχέδια ανάκαμψης για την ενθάρρυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας
καθώς και διαρθρωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους.
— Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών.
— Μείωση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ανά την ΕΕ.
— Προώθηση ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας ούτως ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος και η πρόοδος μέσα
στην αγορά εργασίας.
— Βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και προώθηση της συμμετοχής των συντρόφων στις ευθύνες ούτως ώστε να
διευκολυνθεί η συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής τόσο των νέων γυναικών όσο και των νέων ανδρών.
— Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων μεταξύ άλλων μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, υποστήριξη κεφαλαίων
«επιχειρηματικής εκκίνησης», προγραμμάτων καθοδήγησης και ενθάρρυνση της αναγνώρισης νέων επιχειρήσεων.
(1) Η επικύρωση των δεξιοτήτων εξασφαλίζεται με μέσα όπως το Europass (Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης), το EQF (Ευρωπαϊκό πλαίσιο
επαγγελματικών προσόντων) ή το ECVET (Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση),
ενώ η αναγνώριση των προσόντων εξασφαλίζεται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ.
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— Υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων και δομών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων.
— Προώθηση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Στόχος: Η υγεία και η ευεξία των νέων θα πρέπει να υποστηριχθούν, με επίκεντρο την προαγωγή της διανοητικής και της
σεξουαλικής υγείας, της άθλησης, της σωματικής άσκησης και των υγιεινών στάσεων απέναντι στη ζωή, καθώς και την πρόληψη
και τη θεραπεία των τραυματισμών, των διατροφικών διαταραχών, των διαφόρων μορφών εθισμού και της κατάχρησης ουσιών.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου «σχετικά με την υγεία και την ευημερία των νέων» (1) και ενθάρρυνση της καλής
σωματικής κατάστασης των νέων και της σωματικής άσκησης με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη
σωματική άσκηση (2).
— Να ληφθεί υπόψη ότι ως υγεία ορίζεται η κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι
μόνον η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των
νέων.
— Ενθάρρυνση των υγιεινών τρόπων ζωής των νέων μέσω της σωματικής αγωγής, της διατροφικής εκπαίδευσης, των σωματικών
δραστηριοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, επαγγελματιών στον τομέα
της υγείας και αθλητικών οργανώσεων.
— Υπογράμμιση του ρόλου της άθλησης ως δραστηριότητας που προωθεί την ομαδική εργασία, τη διαπολιτισμική μάθηση, το
ευ αγωνίζεσθαι και την υπευθυνότητα.
— Ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και των υπευθύνων νεολαίας, σε
θέματα υγείας.
— Κινητοποίηση των ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο για τον εντοπισμό των νέων που διατρέχουν κίνδυνο και την παροχή
βοήθειας σε αυτούς και παραπομπή τους προς άλλες υπηρεσίες, εφόσον χρειάζεται.
— Ενθάρρυνση της αλληλοδιαπαιδαγώγησης σε θέματα υγείας μεταξύ συνομηλίκων.
— Προώθηση της προστασίας των παιδιών και των νέων, ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες για τα νέα μέσα επικοινωνίας και την
προστασία τους από ορισμένους κινδύνους που οφείλονται στη χρήση νέων μέσων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη και
τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα μέσα στους νέους, λ.χ. μέσω της συνέχειας που θα δοθεί στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την παιδεία για τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό
περιβάλλον.
— Διευκόλυνση της πρόσβασης στις υφιστάμενες υγειονομικές εγκαταστάσεις, καθιστώντας τις φιλικότερες προς τους νέους.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στόχος: Θα πρέπει να υποστηριχθεί η συμμετοχή των νέων στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και στην κοινωνία των πολιτών σε
όλα τα επίπεδα και στην ευρύτερη κοινωνία.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Ανάπτυξη μηχανισμών για τον διάλογο με τη νεολαία και συμμετοχή των νέων σε εθνικές πολιτικές για τη νεολαία.
— Ενθάρρυνση της χρήσης ήδη υφισταμένων, ή της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων,
την ενημέρωσή τους και τη διαβούλευση με τους νέους προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των δραστηριοτήτων αυτών.
— Υποστήριξη με πολιτικά και οικονομικά μέσα των οργανώσεων νεολαίας, καθώς και των τοπικών και εθνικών συμβουλίων
νέων και προώθηση της αναγνώρισης του σημαντικού τους ρόλου στη δημοκρατία.
— Προώθηση της συμμετοχής περισσότερων νέων ευρύτερης πολιτισμικής προέλευσης στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, σε
οργανώσεις νεολαίας και σε άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
— Αποτελεσματική χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για τη διεύρυνση και την εμβά
θυνση της συμμετοχής των νέων.
(1) ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 1.
(2) Προτεινόμενες ενέργειες πολιτικής για την υποστήριξη της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας, 2008.
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— Υποστήριξη διαφόρων μορφών «μάθησης συμμετοχής» από τη νεαρή ηλικία μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής
μάθησης.
— Περαιτέρω ανάπτυξη ευκαιριών για συζήτηση μεταξύ κρατικών θεσμών και νέων.
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας (European Youth Portal) και θα επιδιώξει μεγαλύτερη
προσέλκυση των νέων.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στόχος: Οι εθελοντικές δραστηριότητες των νέων θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναγνωριστεί καλύτερα η αξία τους ως
σημαντικής μορφής μη τυπικής μάθησης. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στις εθελοντικές δραστηριότητες και να προαχθεί η
διασυνοριακή κινητικότητα των νέων.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Προώθηση της αναγνώρισης δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων μέσω μέσων όπως το Europass,
το Youthpass και μέσων που έχουν συστήσει τα κράτη μέλη.
— Εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρώπη (1).
— Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την αξία των εθελοντικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασιών
ομοτίμων.
— Προώθηση της προστασίας των νέων εθελοντών και της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων.
— Ανάμιξη των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση του μελλοντικού
Ευρωπαϊκού έτους εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011).
— Προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Στόχος: Θα πρέπει να αποτραπούν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια των νέων καθώς και η μεταφορά των προβλημάτων
αυτών μεταξύ των γενεών και θα πρέπει να ενισχυθεί η αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ της κοινωνίας και των νέων. Θα πρέπει να
προαχθεί η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και να καταπολεμηθεί κάθε μορφή διάκρισης.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για νέους και των κέντρων για τη νεολαία ως μέσων
ένταξης.
— Υιοθέτηση διατομεακής προσέγγισης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και της αλλη
λεγγύης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, με την ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ π.χ. της εκπαίδευσης
και της απασχόλησης των νέων και της κοινωνικής τους ένταξης.
— Υποστήριξη της ανάπτυξης διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικών ικανοτήτων σε όλους τους νέους και
καταπολέμηση των προκαταλήψεων.
— Υποστήριξη των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης νέων σχετικά με τα δικαιώματά τους.
— Αντιμετώπιση των ζητημάτων έλλειψης στέγης, στέγασης και οικονομικού αποκλεισμού.
— Προώθηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, π.χ. μεταφορές, ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion), υγεία, κοινωνικές
υπηρεσίες.
— Προώθηση της παροχής ειδικής στήριξης στις νέες οικογένειες.
— Ανάμιξη των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση του Ευρωπαϊκού έτους
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας (2010).
ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
Στόχος: Θα πρέπει να υποστηριχθούν η συμμετοχή των νέων και η συμβολή τους στην παγκόσμια διαδικασία της διαμόρφωσης,
της εφαρμογής και της παρακολούθησης της εφαρμογής πολιτικής (όσον αφορά θέματα όπως η αλλαγή του κλίματος, οι
αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.), καθώς και η συνεργασία των νέων με
περιοχές εκτός της Ευρώπης.
(1) ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 8.
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Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
— Παροχή ευκαιριών στους νέους να ανταλλάσσουν απόψεις με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για παγκόσμια
θέματα (π.χ. συμμετέχοντας σε διεθνείς συνεδριάσεις, εικονικές πλατφόρμες/φόρα κ.λπ.).
— Προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από όλο τον κόσμο μέσω του διαλόγου και δράσεων υποστήριξης
όπως τα μαθήματα κατάρτισης, οι ανταλλαγές και οι συναντήσεις.
— Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον «οικολογικό εθελοντισμό» και σε «οικολογικές» μορφές κατανάλωσης και
παραγωγής (π.χ. ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, υβριδικά οχήματα κ.λπ.).
— Προώθηση των ευκαιριών για επιχειρηματικότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και εθελοντισμό σε περιοχές εκτός της Ευρώπης.
— Προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες νεολαίας σε διαφορετικές
ηπείρους.
— Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας είτε στη χώρα παραμονής τους είτε στο
εξωτερικό.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στόχος: Η δημιουργικότητα και η ικανότητα καινοτομίας των νέων θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω καλύτερης ποιοτικής
πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτιστικό τομέα και στις πολιτιστικές εκφράσεις από μικρή ηλικία, προάγοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων, τις διαπολιτισμικές δεξιότητες, την κατανόηση και
τον σεβασμό για την πολιτισμική πολυμορφία και την ανάπτυξη νέων και ευέλικτων δεξιοτήτων για μελλοντικές ευκαιρίες
απασχόλησης.
Πρωτοβουλίες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους
— Υποστήριξη της ανάπτυξης της δημιουργικότητας μεταξύ των νέων με τη συνέχεια που θα δοθεί στα συμπεράσματα του
Συμβουλίου για την προώθηση μιας δημιουργικής γενιάς: ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητας καινοτομίας
των παιδιών και των νέων μέσω της πολιτιστικής έκφρασης και της ευρύτερης πρόσβασης στον πολιτιστικό τομέα (1).
— Ευρύτερη ποιοτική πρόσβαση στον πολιτιστικό τομέα και τα δημιουργικά μέσα, ιδίως δε στα μέσα που συνεπάγονται τις νέες
τεχνολογίες, και δημιουργία ευκαιριών για τους νέους ώστε να γνωρίσουν τον πολιτισμό και να εκφράσουν και να ανα
πτύξουν την δημιουργικότητά τους εντός ή εκτός του σχολείου.
— Άμεση διαθεσιμότητα των νέων τεχνολογιών για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και της ικανότητας για καινοτομία
των νέων και προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους για τον πολιτιστικό τομέα, τις τέχνες και την επιστήμη.
— Παροχή πρόσβασης σε χώρους όπου οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντά τους και να
αξιοποιήσουν επωφελώς τον χρόνο αναψυχής τους.
— Διευκόλυνση των μακροπρόθεσμων συνεργιών μεταξύ πολιτικών και προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της
εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, των μέσων, της απασχόλησης και της νεολαίας με σκοπό την
προαγωγή της δημιουργικότητας των νέων και του δυναμικού τους για καινοτομία.
— Προώθηση εξειδικευμένης κατάρτισης στον πολιτιστικό τομέα, τα νέα μέσα και τις διαπολιτισμικές ικανότητες για νέους
εργαζομένους.
— Προαγωγή συμπράξεων μεταξύ των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και των οργανώσεων νεολαίας και των
νέων εργαζομένων.
— Διευκόλυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης του ταλέντου και των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των νέων προκειμένου να
αυξηθούν η ικανότητα επαγγελματικής ένταξης και οι μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.
— Προαγωγή των γνώσεων των νέων σχετικά με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ,
μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

(1) 14453/09.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Συνολική προτεραιότητα — Απασχόληση των νέων
Η απασχόληση των νέων θα αποτελέσει τη συνολική θεματική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της
νεολαίας κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2011. Κατά το 18μηνο αυτό, το εν λόγω θέμα θα
συζητηθεί στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Οι ειδικές προτεραιότητες θα πρέπει να συμβάλουν, εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει, στη συνολική θεματική προτεραιότητα.
1η Ιανουαρίου 2010-30 Ιουνίου 2010 — Κοινωνική ένταξη
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα θέματα:
— Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λσσαβώνας μετά το 2010.
— Κοινωνική ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες.
— Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην πολιτική για τη νεολαία.
— Συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
1η Ιουλίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010 — Δραστηριότητες στον τομέα της νεολαίας
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα θέματα:
— Διοργάνωση δραστηριοτήτων για νέους και πρόσβαση των ενδεέστερων παιδιών και νέων σε δράσεις και δραστηριότητες για
νέους.
— Πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό.
1η Ιανουαρίου 2011-30 Ιουνίου 2011 — Συμμετοχή
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα δοθεί έμφαση στα ακόλουθα θέματα:
— Άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και συμμετοχή των νέων, με έμφαση στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική
συμμετοχή και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
— Εθελοντικές δραστηριότητες των νέων και συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

19.12.2009

19.12.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Οι συνολικές κατευθυντήριες γραμμές για τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας παρατίθενται
στην παράγραφο 3 σημείο iii) στοιχείο στ) του τμήματος ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ανωτέρω. Στο παρόν παράρτημα, αναπτύσσεται
περαιτέρω η διεξαγωγή του διαρθρωμένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.
Ο διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει να βασιστεί στους 18μηνους κύκλους εργασιών με ένα συνολικό θέμα που θα αντιστοιχεί
στις συνολικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον εν λόγω 18μηνο κύκλο. Κάθε προεδρία μπορεί επίσης να
επιλέγει κατά τη διάρκεια της θητείας της ένα ειδικό θέμα προτεραιότητας, το οποίο θα συνδέεται με το συνολικό θέμα.
Ο διαρθρωμένος διάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας σε όλα τα
επίπεδα στα κράτη μέλη και σε επίπεδο διασκέψεων νεολαίας της ΕΕ που διοργανώνουν τα κράτη της προεδρίας και κατά την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας.
Με σκοπό την καλύτερη διεξαγωγή του διαρθρωμένου διαλόγου, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και τηρου
μένης δεόντως της αρχής της επικουρικότητας:
— Καλείται η Επιτροπή να συγκαλέσει Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή για κάθε 18μηνη περίοδο, η οποία θα αποτελείται
μεταξύ άλλων από εκπροσώπους των κρατών μελών των προεδρικών τριάδων, των Υπουργείων Νέας Γενιάς, των Εθνικών
Συμβουλίων Νεολαίας και των Εθνικών Υπηρεσιών του προγράμματος Νεολαία σε Δράση, καθώς και από εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Εφόσον χρειάζεται, θα γίνεται διαβούλευση με ερευνητές σε
θέματα νεολαίας και με διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους. Η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή θα είναι αρμόδια για
τον συνολικό συντονισμό του διαρθρωμένου διαλόγου και θα συγκροτήσει δομή υποστήριξης με εκπαιδευτές και μεσολα
βητές που μπορούν να παράσχουν μεθοδολογική στήριξη και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια στην οργάνωση διαρθρωμένου
διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ.
— Καλούνται τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συγκρότηση ολιγάριθμης εθνικής ομάδας εργασίας. Οι εν λόγω ομάδες
μπορούν, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν υπάρχουσες δομές και να στελεχώνονται, μεταξύ άλλων, από εκπροσώπους των
υπουργείων Νέας Γενιάς, των Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας, των τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων νεολαίας, των
οργανώσεων νεολαίας, καθώς και από όσους δραστηριοποιούνται σε δράσεις για νέους, νέους διαφόρων προελεύσεων και
ερευνητές σε θέματα νεολαίας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναθέσουν στα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, όπου είναι
δυνατό, ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των εν λόγω ομάδων. Οι εθνικές ομάδες εργασίας θα αναλάβουν να διασφαλίσουν τη
συμμετοχική διαδικασία στα κράτη μέλη.
— Καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, να παρακολουθούν
ανελλιπώς τον διαρθρωμένο διάλογο και να συλλέγουν και να διαδίδουν ορθές πρακτικές.
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