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Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: η ΕΕ εγκρίνει το πρώτο σχέδιο δράσης για
τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη
συνεργασία με τους νέους και τις νέες σε όλο τον κόσμο

Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2022

Σήμερα, η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος ενέκριναν το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην
εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2022-2027, το πρώτο πλαίσιο πολιτικής για
μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις νέες και τους νέους σε όλο τον κόσμο για την οικοδόμηση ενός
περισσότερο ανθεκτικού, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος. Θα συμβάλει στην υλοποίηση
διεθνών δεσμεύσεων, όπως το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το
2030 και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενισχύοντας την ουσιαστική συμμετοχή και την
ενδυνάμωση των νέων στις πολιτικές εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας/αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε σχετικά: «Ο
πλανήτης μας φιλοξενεί την πολυπληθέστερη γενιά νέων στην ιστορία. Δυστυχώς, 600 εκατομμύρια
νέες και νέοι ζουν σε συνθήκες συγκρούσεων ή αστάθειας και περίπου 264 εκατομμύρια παιδιά, νέες
και νέοι δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν επίσης πώς οι νέες και οι νέοι
υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες των κρίσεων και της αστάθειας που προκαλούν οι ένοπλες
συγκρούσεις, οι αυξανόμενες ανισότητες και οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή η πανδημία της COVID-19. Είναι ευθύνη μας να φροντίσουμε ώστε
οι νέοι και νέες να διαθέτουν τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για την πλήρη ανάπτυξη
και συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή. Είναι οι ενήλικες του αύριο και πρέπει να επενδύσουμε στο
παρόν και το μέλλον τους.»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Ντούμπραβκα
Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Καθώς ο κόσμος διανύει περίοδο δημογραφικής μετάβασης, το σχέδιο
δράσης για τη νεολαία θα συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειές μας για την επίτευξη αλληλεγγύης
και ισότητας μεταξύ των γενεών. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον κόσμο, να φροντίσουμε ώστε να έχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες και να προωθήσουμε
την αποτελεσματική συμμετοχή τους ως δικαίωμα, μεριμνώντας ώστε κανείς και καμία να μη μείνει
στο περιθώριο. Φέρουμε από κοινού τη συλλογική ευθύνη για την οικοδόμηση περισσότερο
δημοκρατικών, ισότιμων και ειρηνικών κοινωνιών, επίσης και για τις μελλοντικές γενιές.»

Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν πρόσθεσε: «Το σχέδιο δράσης για τη
νεολαία ανταποκρίνεται στη δέσμευσή μας να θέσουμε τη νεολαία στο επίκεντρο της εξωτερικής
δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα και την ειρήνη και να της δώσουμε την ευκαιρία
να ακούγεται πραγματικά η φωνή της ώστε να μπορεί να διαμορφώνει τις λύσεις που χρειάζονται για
ένα καλύτερο μέλλον. Ακούσαμε τους νέους ανθρώπους και θα συνεργαστούμε με αυτούς, θα τους
ενδυναμώσουμε και θα συνδεθούμε μαζί τους με τρόπο ουσιαστικό παρέχοντάς τους παράλληλα
ευκαιρίες, αρχής γενομένης από τη στρατηγική Global Gateway, την προσφορά της ΕΕ στους εταίρους
της για επενδύσεις που λειτουργούν υπέρ των ανθρώπων και του πλανήτη.»

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ δομείται γύρω από τρεις πυλώνες
δράσης που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τους νέους και τις νέες
στις χώρες εταίρους:

1. εταιρική σχέση για τη συμμετοχή: για να ακούγεται δυνατότερα η φωνή των νέων στη χάραξη
των πολιτικών και στη λήψη των αποφάσεων·

Οι νέες και οι νέοι απαιτούν –και αξίζουν– μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ουσιαστική, χωρίς
αποκλεισμούς και αποτελεσματική συμμετοχή τους. Η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να δώσει
περισσότερο λόγο και ηγετικό ρόλο στους νέους ανθρώπους παγκοσμίως, ιδίως στις νέες γυναίκες και
τα κορίτσια, στους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες, καθώς και στις οργανώσεις της νεολαίας, σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης, από την εγχώρια πολιτική έως τα πολυμερή φόρουμ, αλλά και στο πλαίσιο των
διαδικασιών χάραξης των πολιτικών της ΕΕ.
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2. εταιρική σχέση για την ενδυνάμωση: καταπολέμηση των ανισοτήτων και παροχή στις νέες και
τους νέους των δεξιοτήτων και των εργαλείων που χρειάζονται για να προοδεύσουν·

Οι νέοι και οι νέες ενδυναμώνονται όταν ακούγεται η φωνή τους και αντιμετωπίζονται οι ανισότητες
που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων μέσω των επενδύσεων της Global Gateway, τη βελτίωση της πρόσβασης
των νέων σε οικονομικές ευκαιρίες, την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε ολόκληρο τον
κόσμο, καθώς και για την υγεία, την ψυχική και σωματική ευεξία των νέων και την πρόσβαση στη
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στα παιδιά, τους νέους και τις νέες που ζουν σε περιβάλλοντα συγκρούσεων.

3. εταιρική σχέση για τη σύνδεση: δημιουργία ευκαιριών ώστε οι νέες και οι νέοι να δικτυώνονται
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις συνομήλικες και τους συνομήλικούς τους παγκοσμίως.

Η ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της κινητικότητας, των ανταλλαγών και της δικτύωσης των νέων ως
ουσιαστικής πτυχής της διαπροσωπικής διάστασης της στρατηγικής Global Gateway. Στόχος της είναι
να διασφαλιστεί η πολυμορφία και η συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας παράλληλα
ιδιαίτερη προσοχή στα κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, στο ψηφιακό χάσμα και στους κινδύνους
που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση.

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ θα ενισχύσει τις εν εξελίξει
πρωτοβουλίες και θα δρομολογήσει νέες βασικές πρωτοβουλίες που θα απευθύνονται στις νέες και
τους νέους σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων:

Η πρωτοβουλία «Νεολαία και γυναίκες στη δημοκρατία», ύψους 40 εκατ. ευρώ, θα δώσει
περισσότερο λόγο και ηγετικό ρόλο στους νέους ανθρώπους, τις ακτιβίστριες και τους ακτιβιστές
για τη νεολαία, καθώς και στις οργανώσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν νέες και νέοι σε
ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας τα δικαιώματά τους, τη χειραφέτησή τους και τη συμμετοχή
τους στα κοινά και στην πολιτική. Η πρωτοβουλία αυτή θα στηρίξει οργανώσεις βάσης και νέους
ακτιβιστές / νέες ακτιβίστριες στη θεσμική εποπτεία, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την
παρακολούθηση εκλογών από τους πολίτες, τον αγώνα υπέρ δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων,
την εκπαίδευση των πολιτών, την προώθηση του δικαιώματος ψήφου, την ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Ταμείο Ενδυνάμωσης των Νέων είναι νέα πιλοτική πρωτοβουλία ύψους 10 εκατ. ευρώ που
θα παρέχει άμεση χρηματοδοτική στήριξη σε πρωτοβουλίες στις οποίες πρωταγωνιστούν νέες και
νέοι σε χώρες εταίρους και οι οποίες εστιάζουν στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
σε τοπικό επίπεδο.

Η Ακαδημία Νεολαίας Αφρικής-Ευρώπης θα διοχετεύσει χρηματοδοτική στήριξη ύψους
50 εκατ. ευρώ σε ευκαιρίες τυπικής και άτυπης μάθησης και σε ανταλλαγές για νέες και νέους
που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες και να δημιουργήσουν δίκτυα φορέων
αλλαγής στην Αφρική.

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία αποτελεί μέρος των προσπαθειών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για
τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και της διεθνούς του διάστασης, αναδεικνύοντας
τον σημαντικό ρόλο των νέων στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – περισσότερο πράσινου,
περισσότερο ψηφιακού και με λιγότερους αποκλεισμούς.

Γενικές πληροφορίες

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία είναι προϊόν εκτενών διαβουλεύσεων με περισσότερους από 220
ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως με οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών
και με οργανώσεις νέων. Ανταποκρίνεται στο νόμιμο αίτημα των νέων, το οποίο αποτυπώνεται επίσης
στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, να συμμετέχουν με πιο διαρθρωμένο
τρόπο στις διαδικασίες χάραξης των πολιτικών και λήψης των αποφάσεων της ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία ενισχύει τη διεθνή διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία
και συνεχίζει την προσέγγιση της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Βασίζεται, αφενός, στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το
οποίο τονίζει την ανάγκη για ισότιμη, πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των νέων στον δημόσιο και
πολιτικό βίο και, αφετέρου, στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τέλος, εφαρμόζει το
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP) III, εστιάζοντας στη χειραφέτηση των
κοριτσιών και των νέων γυναικών.

Μια έκθεση σχετικά με τους δείκτες που σχετίζονται με τη νεολαία και το συνοδευτικό σύνολο
δεδομένων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής συμβάλλει στην τεκμηριωμένη
προσέγγιση του σχεδίου δράσης για τη νεολαία. Παρέχει έναν χάρτη διεθνών δεδομένων για τη νεολαία
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σε μια σειρά βασικών θεματικών τομέων και διατυπώνει συστάσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
που ασχολούνται με τη νεολαία για την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής.  

Το σχέδιο δράσης για τη νεολαία θα στηρίξει επίσης την εφαρμογή του θεματολογίου των Ηνωμένων
Εθνών για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια και τον ρόλο των νέων στην οικοδόμηση διαρκούς
ειρήνης, συμβάλλοντας στη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση και στην αντιμετώπιση του βίαιου
εξτρεμισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο δράσης για τη νεολαία: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σχέδιο δράσης για τη νεολαία (κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου) 

Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες που
σχετίζονται με τη νεολαία

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022

Ανάλυση της στοχευμένης διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική
δράση της ΕΕ – Ιανουάριος 2022

Παραρτήματα της έκθεσης – Ανάλυση της στοχευμένης διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο δράσης για
τη νεολαία

IP/22/5884

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)
Nabila MASSRALI (+32 2 298 80 93)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

Related media

 

Illustration photos with recycled bags for the Commission's social media channels

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_5882
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/fe1bcd30-58da-4a37-ab2a-61848789da60_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130554
https://youth.europa.eu/year-of-youth_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/13731e4b-8447-4ccf-839c-44e6d4fa9628_el
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/a7948052-54f0-4478-8b8e-aad737ef5e6a_el
mailto:ana.pisonero-hernandez@ec.europa.eu
mailto:daniel.ferrie@ec.europa.eu
mailto:nabila.massrali@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022: η ΕΕ εγκρίνει το πρώτο σχέδιο δράσης για τη νεολαία στην εξωτερική δράση της ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία με τους νέους και τις νέες σε όλο τον κόσμο

