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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στους εορτασμούς της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας, το
θέμα της οποίας είναι «Transforming Education» (Αναδιαμορφώνοντας την εκπαίδευση), προβάλλοντας
τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να καταστεί η εκπαίδευση πιο συμπεριληπτική και προσβάσιμη
από όλους τους νέους και τις νέες. Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ.
Νέβεν Μίμιτσα, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του
Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν , ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού
κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ.
Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσαν τα εξής:
«Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να
εξεταστεί το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι ζουν σε εμπόλεμες ζώνες, δεν πηγαίνουν στο σχολείο και
πλήττονται από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κακή υγειονομική περίθαλψη, την ανισότητα
των φύλων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων γι' αυτές τις προκλήσεις, η επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και η
οικοδόμηση συνεκτικών και ανθεκτικών κοινωνιών στις οποίες οι νέοι μπορούν να ευημερήσουν
αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να
εφαρμόσει το Θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
σε όλες τις πολιτικές της.
Συνεργαζόμενη με τα κράτη μέλη και πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η ΕΕ ενδυναμώνει
εκατομμύρια νέους εντός και εκτός της ΕΕ. Το πρόγραμμα Erasmus+ φέρνει σε επαφή νέους
Ευρωπαίους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και να συμμετάσχουν στην κοινωνία,
ενώ παράλληλα προωθεί την αριστεία και την καινοτομία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δύο νέες
πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν από την τρέχουσα Επιτροπή δημιούργησαν νέες ευκαιρίες: Το
DiscoverEU δίνει στους νέους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να εξερευνήσουν την πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ενώ το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης τους δίνει τη δυνατότητα
να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να εργαστούν σε έργα που στηρίζουν κοινότητες και ανθρώπους
σε όλη την Ευρώπη. O Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης που οικοδομούμε θα ενισχύσει περαιτέρω την
αριστεία και την ένταξη, ωφελώντας νέους Ευρωπαίους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και
ενισχύοντας το αίσθημα της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Ομοίως, οι νέοι βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ, όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά. Πολλές
πρωτοβουλίες, όπως, για παράδειγμα, ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας,
έχουν συμβάλει στην αύξηση της κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες, εκσυγχρονίζοντας παράλληλα
την εκπαίδευση. Μέσω της στρατηγικής μας για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η
διαδικτυακή ευημερία των παιδιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, με στόχο την εξάλειψη των
διαδικτυακών κινδύνων, όπως ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, η διαδικτυακή αποπλάνηση, η
προστασία της ιδιωτικής ζωής, η παραπληροφόρηση και το βίαιο ή ενοχλητικό περιεχόμενο. Οι στόχοι
αυτοί βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο
παρέχει δέσμη συγκεκριμένων μέτρων και πρωτοβουλιών για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.
Επιπλέον, η νεολαία βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων
μας. Στα αναπτυξιακά μας προγράμματα, η ΕΕ επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των αναγκών των
νέων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία θέσεων εργασίας,
στοχεύοντας παράλληλα στη συμμετοχή των νέων σε ευρύτερες πτυχές της κοινωνίας. Για παράδειγμα,
πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα νέων ηγετών (Young Leaders Programme) και η πρωτοβουλία ΕΕ-ΑΕ
για τη νεολαία «Youth Plug-in» παρέχουν στους νέους τη θέση που δικαιούνται στο τραπέζι λήψης
αποφάσεων. Θα συνεχίσουμε επίσης να στηρίζουμε τους νέους ως υπέρμαχους της εδραίωσης της
ειρήνης και της αντιμετώπισης του βίαιου εξτρεμισμού στις κοινότητές τους, μεταξύ άλλων μέσω της
πρωτοβουλίας «One Young World Peace Ambassadors».
Η επένδυση στις δυνατότητες των νέων αποτελεί επένδυση στην κοινωνία μας. Αυτό που μας δίνει
ελπίδα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων· πρέπει να συνεχίσουμε και

να διευρύνουμε τις προσπάθειές μας».

Ιστορικό
Η 12η Αυγούστου ορίστηκε για πρώτη φορά Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας από τη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών το 1999 και αποτελεί την ετήσια επέτειο εορτασμού του ρόλου των νέων ως βασικών
εταίρων στην αλλαγή, καθώς και μια ευκαιρία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε όλον τον κόσμο. Το φετινό θέμα
«Transforming Education» (Αναδιαμορφώνοντας την εκπαίδευση) ρίχνει φως στις προσπάθειες για μια
εκπαίδευση πιο συμπεριληπτική και προσβάσιμη απ' όλους τους νέους, καθώς και στις προσπάθειες των
ίδιων των νέων.
Η ΕΕ υποστηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης, διευκολύνοντας τους
μεν νέους να επωφεληθούν από την κινητικότητα, τους δε εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν πείρα και να
ανταλλάξουν γνώσεις μέσω της απασχόλησής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2017 η ΕΕ επένδυσε το
ποσό ρεκόρ των 2,8 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα Erasmus+, στο οποίο έχουν συμμετάσχει
περισσότερα από 3,7 εκατ. άτομα από το 2014. Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη
νεολαία στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027
με την πρόθεση να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό για το Erasmus+ στα 30 εκατ. ευρώ.
Στο Erasmus+ μπορούν να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός μεμονωμένων ατόμων και οργανισμών, αλλά
η επιλεξιμότητα ανάλογα με τη δράση και την εκάστοτε χώρα. Οι χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες
χώρες) που μπορούν να συμμετέχουν χωρίζονται σε χώρες του προγράμματος (που μπορούν να
συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+) και σε χώρες εταίρους (οι
οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος βάσει ειδικών κριτηρίων ή
όρων). Στο διαδίκτυο παρατίθεται κατάλογος όλων των χωρών καθώς και ο οδηγός προγράμματος του
Erasmus+, ο οποίος περιέχει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες
Erasmus+
DiscoverEU
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης
Ψηφιακή ενιαία αγορά
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης
Πρωτοβουλία ΕΕ-ΑΕ για τη νεολαία «Youth Plug-in»
Πρωτοβουλία «One Young World Peace Ambassadors»
Πρόγραμμα νέων ηγετών
STATEMENT/19/5011
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)
Marietta GRAMMENOU (+32 2 298 35 83)
Christina WUNDER (+32 2 299 22 56)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

