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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου
το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Juncker, ως πρώτο παραδοτέο των προτεραιοτήτων δράσης που ορίστηκαν
στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών μπορούν να αδράξουν
νέες ευκαιρίες ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε ολόκληρη την ΕΕ, και να
αποκτήσουν ανεκτίμητης σημασίας πείρα και πολύτιμες δεξιότητες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η
Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σειρά μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την αύξηση των επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων
και τη βελτίωση των ευκαιριών για μάθηση και σπουδές στο εξωτερικό.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην
κοινωνία και θα τους βοηθήσει να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, γιατί και η υφήλιος και η
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη. Τούτο ήταν πάντα για μένα η βαθύτερη ουσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ενώνουν οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά και οικονομικά συμφέροντα,
αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως εθελοντές ζουν τις ευρωπαϊκές αξίες κάθε μέρα.»
Οι σημερινές προτάσεις συγκεντρώνουν, για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ, διάφορα είδη δράσης με έναν
και μόνο στόχο: τη βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους.
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετούνται σε
ένα έργο, είτε εθελοντικά, είτε ως μαθητεία, είτε ως πρακτική άσκηση, είτε ως θέση εργασίας για
περίοδο μεταξύ 2 και 12 μηνών.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η
εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή τροφίμων, η κατασκευή
καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του
περιβάλλοντος και η πρόληψη φυσικών καταστροφών. Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης, Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με τον
Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε
όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης.
Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν να εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης στη διεύθυνση http://europa.eu/solidarity-corps. Η κατώτερη ηλικία συμμετοχής σε ένα
έργο είναι 18. Στόχος είναι η συμμετοχή 100.000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος
του 2020.
Εγγυήσεις για τη Νεολαία
Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ. Η προώθηση της
απασχόλησης αποτελεί θέμα κοινού προβληματισμού, σε όλα τα κράτη μέλη, η δε Επιτροπή υποστηρίζει
τις προσπάθειές τους μέσω φάσματος πολιτικών και δράσεων.
Προς τον σκοπό αυτό, δρομολογήθηκαν προ τριετίας οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ και η
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Σήμερα οι άνεργοι νέοι στην ΕΕ είναι κατά 1,6
εκατομμύρια λιγότεροι από το 2013, ενώ 900 000 λιγότεροι νέοι είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαν θετική συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι
αποδέχθηκαν κάποια προσφορά, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν προσφορά εργασίας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και βιώσιμη εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη νεολαία και η
επέκτασή τους στις περιφέρειες που τις έχουν περισσότερο ανάγκη, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να
προστεθούν επιπλέον 2 δισ. EUR, ώστε να συνεχιστεί η επέκταση των Εγγυήσεων για τη νεολαία σε

ολόκληρη την Ευρώπη και να υποστηριχθούν 1 εκατ. επιπλέον νέοι έως το 2020.
Κινητικότητα στη μαθητεία
Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα των νέων. Η μάθηση και οι σπουδές σε άλλη
χώρα αποδείχθηκε ότι έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους νέους και τους βοηθούν να
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώνουν τις δυνατότητες σταδιοδρομίας τους και να ενισχύουν
την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Περισσότεροι νέοι, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, θα πρέπει να
αξιοποιούν τις εν λόγω δυνατότητες.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα δρομολογήσει το «ErasmusPro», μια νέα ειδική δραστηριότητα στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη στήριξη μεγάλων περιόδων τοποθέτησης μαθητευομένων
στο εξωτερικό. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας που θα ορίζει τις
βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την προσφορά θέσεων μαθητείας σε όλα τα επίπεδα. Το 2017 θα
συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης στη μαθητεία με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία θα υποστηρίζει χώρες που
θεσπίζουν ή μεταρρυθμίζουν συστήματα μαθητείας.
Εξασφάλιση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
Στο πλαίσιο των σημερινών μέτρων, η Επιτροπή παρουσιάζει σειρά δράσεων που θα βοηθήσουν τα
κράτη μέλη να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους νέους, ώστε να αποκτήσουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να
ανταποκρίνονται στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και οι
τεχνολογικές αλλαγές.
Ιστορικό
Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των νέων. Εξήγγειλε μάλιστα τη
δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής ατζέντας με στόχο
την ένταξη των νέων στην κοινωνία, λέγοντας: «Αρνούμαι να δεχθώ ότι η Ευρώπη είναι και παραμένει η
ήπειρος της ανεργίας των νέων. Αρνούμαι να δεχθώ ότι οι νέοι της χιλιετηρίδας, η γενιά Υ, μπορεί να
είναι η πρώτη γενιά των τελευταίων 70 ετών που θα είναι φτωχότερη από τους γονείς τους [...] Θα
εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη νεολαία παντού στην Ευρώπη,
βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.»
Κατά τη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν εξάλλου τη δέσμευσή τους για την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους. Ο
λεγόμενος «οδικός χάρτης της Μπρατισλάβας» ορίζει συγκεκριμένα παραδοτέα και προθεσμίες με σκοπό
«τη δημιουργία ελπιδοφόρου οικονομικού μέλλοντος για όλους, τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και
την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους». Στα εν λόγω παραδοτέα συγκαταλέγεται η δέσμευση
του Συμβουλίου «να λάβει αποφάσεις για τη στήριξη από την ΕΕ των κρατών μελών στην καταπολέμηση
της ανεργίας των νέων και για βελτιωμένα προγράμματα της ΕΕ για τους νέους» πριν από το τέλος του
έτους.
Στις 4 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση για τα κύρια επιτεύγματα των υφιστάμενων
Εγγυήσεων για τη νεολαία και της υφιστάμενης Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από την
έναρξή τους το 2013 έως σήμερα.
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