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Για μια βιώσιμη Ευρώπη 
που ενισχύει τη Νεολαία και την Καινοτομία

Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές, οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται, περισσότερο από ποτέ, νέους 
ανθρώπους που διαθέτουν τις σωστές δεξιότητες. Συγχρόνως, η Ευρώπη 
διαθέτει σημαντικό δυναμικό ανεκμετάλλευτου ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Προκειμένου να επιτευχθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία σε 
μεγαλύτερο βαθμό αλλά και για να αξιοποιηθούν πλήρως οι διαθέσιμες 
δεξιότητες και τα ταλέντα στην Ευρώπη, ο επιχειρηματικός και ο 
εκπαιδευτικός τομέας πρέπει να ανοιχθούν περισσότερο τόσο προς τον 
κόσμο όσο και ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Η λογική του «επιχειρείν 
ως συνήθως» (business as usual) δεν αποτελεί επιλογή.
Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν εργασιακές ευκαιρίες που πριν από μια 
δεκαετία απλώς δεν υπήρχαν. Οι ρυθμοί των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και της παγκοσμιοποίησης που είναι αμείλικτοι είναι πολύ 
πιθανό και να αυξηθούν. Φαινόμενα όπως: το «Ίντερνετ των 
Πραγμάτων» (οι διαδικτυακές εφαρμογές σε αντικείμενα και 
εμπορεύματα ή άλλως “The Internet of Things”), η δημογραφική αλλαγή 
και η κυκλική οικονομία απαιτούν από σπουδαστές και επιχειρήσεις να 
προετοιμάζονται για νέες και σύγχρονες θέσεις απασχόλησης, πολλές 
από τις οποίες είναι ακόμη άγνωστες στις μέρες μας.  Στο μεταξύ, 
περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-24 ετών στην Ευρώπη 
ούτε εργάζονται ούτε βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης ή 
επαγγελματικής κατάρτισης (οι αποκαλούμενοι NEETs από τα αρχικά των 
αγγλικών λέξεων Not in Education, Employment or Training). Επίσης, 
πάνω από 4,4 εκατομμύρια άτομα εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και 
την εκπαίδευσή τους, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μάθουν και να 
αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα, που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους με σκοπό να 
συμμετέχουν και αυτοί στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ευημερούσας 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, μεγάλοι αριθμοί προσφύγων 
και μεταναστών νεαρής ηλικίας, με δεξιότητες και προσόντα διαφόρων 
επιπέδων και ειδών, καταφθάνουν στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πολύτιμο κεφάλαιο (asset) για την ευρωπαϊκή οικονομία. 
Για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία, η 
Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από υψηλά 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να προσαρμόζεται γρήγορα 
στις νέες προκλήσεις. Συνεπώς, ο επιχειρηματικός κόσμος σε συνεργασία 
με την εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση στην εργασία από το στάδιο της 
εκπαίδευσης ή της ανεργίας και για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι 
πτυχιούχοι διαθέτουν τις ανάλογες δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να 
αυξήσουν τόσο την απασχολησιμότητά τους όσο και την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, εμείς -οι εμπνευστές και 
υποστηρικτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία- 
μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε μια δίκαιη και 
ισότιμη κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τον 
τομέα της εκπαίδευσης και τη νεολαία στην Ευρώπη και να 
προετοιμάσουμε τους νέους για ποιοτικές θέσεις εργασίας και για να 
καταστούν υπεύθυνοι πολίτες. Μια κουλτούρα βάσει της οποίας ο 
καθένας θα είναι σε θέση να κατανοεί καλύτερα, να προβλέπει και να 
στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων: βασικών, εξειδικευμένων ανά 
επάγγελμα, συνδυαστικών αλλά και υψηλού επιπέδου (high end) – 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, επιχειρηματικών, οικολογικών 
και κοινωνικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για να πετύχει κανείς 
στην αγορά εργασίας της εποχής μας. 

Μια κουλτούρα βάσει της οποίας ο καθένας θα μπορεί να γίνει -και να 
εμπιστευτεί ότι και οι άλλοι μπορούν να γίνουν- συν-διαμορφωτής της 
εκπαίδευσης των νέων και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
μια κουλτούρα ικανή να συμβάλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης 
Ευρώπης προς όφελος των νέων ανθρώπων και της καινοτομίας.
Μέσω της εποικοδομητικής και αδιάκοπης συνεργασίας, εκπαιδευτές, 
μαθητευόμενοι και εργοδότες θα αποδεχτούν τις αντίστοιχες ατομικές 
και κοινές τους υποχρεώσεις, έτσι ώστε να δώσουν σε όλους τους νέους 
την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 
αφορούν το επαγγελματικό και κοινωνικό τους μέλλον. Για μια βιώσιμη 
Ευρώπη προς όφελος των νέων και της καινοτομίας.

 Η έκκληση για δράση και 
οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε τους ακόλουθους στόχους και δράσεις:

Το CSR Europe είναι το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με 60 επιχειρήσεις-μέλη και 45 εθνικές οργανώσεις εταίρων που 
εκπροσωπούν περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη (www.csreurope.org).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
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3. Προκειμένου να συμβάλουμε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών 
και εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν 
την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα, δεσμευόμαστε 
–ως επικεφαλής των επιχειρήσεων- να συνεργαστούμε με παρόχους 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις 
και δίκτυα που στηρίζουν το Σύμφωνο για τη Νεολαία, ώστε να 
αναπτύξουμε κοινές προτάσεις δράσεων σε όλα τα επίπεδα 
(ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό), κάτι που θα οδηγήσει 
σε ακόμη πιο σημαντικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προς 
όφελος των νέων και των επιχειρήσεων.

Το Σύμφωνο για τη Νεολαία αποτελεί μια αμοιβαία δέσμευση των ηγετών 
του επιχειρηματικού κόσμου και την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία του CSR Europe1  σε συνεργασία με τους εθνικούς του 
εταίρους, η οποία συσπείρωσε εκπροσώπους των επιχειρήσεων, της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 
Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις οργανώσεις νεολαίας, τις 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους δασκάλους, τους 
εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους γονείς καθώς επίσης και τους 
λοιπούς παράγοντες κομβικής σημασίας να αναπτύξουν και να 
εδραιώσουν συνεργασίες που στηρίζουν την απασχολησιμότητα και την 
ένταξη των νέων χωρίς αποκλεισμούς.

1. Προκειμένου να ενισχύσουμε τον αριθμό και την ποιότητα των 
συνεργασιών μεταξύ της επιχειρηματικής και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, επιδιώκοντας την απασχολησιμότητα και την ένταξη 
των νέων χωρίς αποκλεισμούς, σκοπεύουμε να: 

i.

ii.

iii.

iv.

 

 

Διαμορφώσουμε και παγιώσουμε ένα ισχυρό σχέδιο δράσης για τις 
συνεργασίες μεταξύ της επιχειρηματικής και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας 
τη συνεργασία και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων (partnerships) 
ανάμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και τους 
λοιπούς διαμεσολαβούντες παράγοντες.
Προωθήσουμε την αξία των καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 
συνεργασιών μεταξύ της επιχειρηματικής και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, έτσι ώστε να εμπνεύσουμε και άλλους.
Αποτιμήσουμε, προσδιορίσουμε σημεία αναφοράς (benchmark) και 
καταρτίσουμε εκθέσεις αναφορικά με τον τρόπο που τέτοιου είδους 
σχέσεις συνεργασίας ωφελούν τους νέους μέσω της βελτίωσης των 
εκπαιδευτικών και εργασιακών αποτελεσμάτων για εκείνους ενώ 
παράλληλα, ωφελούν και τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους ευκαιρίες 
να αυξήσουν το δυναμικό τους για καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητά τους.

Αυξήσουμε την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των επιχειρήσεων σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

i.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αναντιστοιχία μεταξύ 
ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων, σκοπεύουμε να:

Προσφέρουμε υψηλότερου επιπέδου θέσεις επαγγελματικής 
κατάρτισης και μαθητείας, θέσεις εργασίας για πρώτη απασχόληση 
(entry level jobs) και ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους 
μαθητευόμενους, μέσω συνεργασιών με παρόχους εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και με όσους συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία Εγγύηση για τη Νεολαία (Youth Guarantee)2 .

Προβλέψουμε εγκαίρως και να επικοινωνήσουμε με περισσότερη 
ευκρίνεια για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σχετικά με δεξιότητες 
βασικές, εξειδικευμένες ανά επάγγελμα, συνδυαστικές αλλά και 
υψηλού επιπέδου (high end) – συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, 
επιχειρηματικών, οικολογικών και κοινωνικών προσόντων.

Αναπτύξουμε δράσεις για ένα εργασιακό και εκπαιδευτικό 
περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στη 
διαφορετικότητα και την εθνικότητα καθώς και τις κοινές μας αξίες της 
ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων 
αξιοποιώντας  το δυναμικό ανεκμετάλλευτων δεξιοτήτων του μεγάλου 
αριθμού προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι έφτασαν πρόσφατα 
στην Ευρώπη.

Προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατοχυρώσουμε 
προηγούμενα στάδια εκμάθησης –συμπεριλαμβάνοντας την 
πιστοποιημένη και την άτυπη μάθηση– καθώς επίσης και δεξιότητες 
και προσόντα που αποκτήθηκαν σε χώρες εκτός της ΕΕ, κυρίως για τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες.

ii.

iii.

iv.

 

Ο στόχος και το χρονοδιάγραμμά μας

Σε εναρμόνιση προς τους παραπάνω στόχους και τις προτεινόμενες 
δράσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος θα αναλάβει τη δέσμευση έναντι της 
Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την 
Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή 
Κινητικότητα καθώς επίσης και έναντι όλων των οργανώσεων που 
υποστηρίζουν το Σύμφωνο για τη Νεολαία για να στηρίξουν τη σύναψη 
10.000 συνεργασιών υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην επιχειρηματική 
και την εκπαιδευτική κοινότητα στοχεύοντας, από κοινού, στη 
δημιουργία τουλάχιστον 100.000 νέων και ποιοτικών θέσεων μαθητείας, 
πρακτικής άσκησης και θέσεων πρώτης απασχόλησης.

Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί μέσω των 28 σχεδίων δράσης, 
που θα καταρτισθούν στα κράτη-μέλη με πρωτοβουλία και υποστήριξη 
του CSR Europe και των εθνικών του εταίρων. Οι χώρες που είναι 
υποψήφιες προς ένταξη στη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) καλούνται να 
συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Προκειμένου να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, σκοπεύουμε να βασισθούμε σε πόρους και 
δυνατότητες που  είναι διαθέσιμοι από υφιστάμενες ήδη εκστρατείες και 
πρωτοβουλίες συνεργασιών σχετικές με τις εργασιακές δεξιότητες και τις 
θέσεις μαθητείας.
Το Σύμφωνο θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις σχετικές 
συναντήσεις και δράσεις της ΕΕ κατά το 2016 και 2017 προκειμένου να 
κινητοποιήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να υποβάλει εκθέσεις σχετικά 
με τις εξελίξεις. Τα αποτελέσματα και οι από κοινού προτάσεις για τη 
μελλοντική πολιτική που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την 
απασχολησιμότητα των νέων, τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση, την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και την 
ενισχυμένη επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, που θα προκύψουν από 
το Σύμφωνο αυτό θα παρουσιαστούν στην 1η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 
Κορυφής μεταξύ επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας 
(European Enterprise-Education Summit) στα τέλη του 2017.

Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, οργανώσεις της νεολαίας, 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις απασχόλησης, καθηγητές, 
εκπαιδευτές, μαθητευόμενους, γονείς, καθώς επίσης και τους λοιπούς 
παράγοντες κομβικής σημασίας να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο για τη 
Νεολαία προκειμένου να ενισχύσουν τους φιλόδοξους στόχους και τα 
αποτελέσματά του.

Συμμετέχοντας, θα αξιοποιήσετε τους σημαντικούς πόρους και τις 
δυνατότητες που υφίστανται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
των επιχειρηματικών εκστρατειών και συνεργασιών, ενώ παράλληλα θα 
εμπλακείτε ενεργά σε επίπεδο εθνικό, τοπικό και κλαδικό. Επιπλέον, θα 
επιτύχουμε τη σταυροειδή γονιμοποίηση των προσπαθειών μας με τις 
πρωτοβουλίες και την έρευνα που αναπτύσσονται στον συγκεκριμένο 
τομέα από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και τα αντίστοιχα 
μέλη τους.
Ας δουλέψουμε, λοιπόν, όλοι μαζί για μια βιώσιμη Ευρώπη που ενισχύει 
τη Νεολαία και την Καινοτομία!

Σας καλούμε να στηρίξετε το Σύμφωνο!

Για να δηλώσετε  συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους και για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε τον  ιστότοπο: http://goo.gl/6girNK
Για να δηλώσετε  συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Νέους και για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφτείτε τον  ιστότοπο: http://goo.gl/6girNK


