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Πρόταση υηυίσματος (άρθρο 170 παράγραυος 4 τοσ Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης υηυίσματος A8-0021/2016 

Ψήυισμα τοσ Εσρφπαχκού Κοινοβοσλίοσ στετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο 

στολείο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 6 θαη 165 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Erasmus+»: ην πξφγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία 

θαη ηνλ αζιεηηζκφ, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ αξηζ. 1719/2006/ΔΚ, αξηζ. 

1720/2006/ΔΚ θαη αξηζ. 1298/2008/ΔΚ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε αξηζ. 1093/2012/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ην Δπξσπατθφ έηνο ησλ πνιηηψλ (2013)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ (EE) αξηζ. 390/2014, ηεο 14εο Απξηιίνπ 

2014, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο» γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

                                                 
1 
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2
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3
 ΔΔ L 115 ηεο 17.4.2014, ζ. 3. 

4
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θαηάξηηζεο («EΚ 2020»)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Απγνχζηνπ 2015 κε ηίηιν 

«ρέδην θνηλήο έθζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (ΔΚ 2020)» (COM(2015)0408), 

– έρνληαο ππφςε ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2015 γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 2016 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Erasmus+»: ην πξφγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκφ (C(2015)6151), 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο θαη 29εο Ννεκβξίνπ 2011 

ζρεηηθά κε δείθηε αλαθνξάο γηα ηε καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2015 κε ηίηιν 

«ρέδην θνηλήο έθζεζεο 2015 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαλεσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

λενιαίαο (2010-2018)» (COM(2015)0429), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Απξηιίνπ 2009, κε ηίηιν, «Μηα 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία: Δπέλδπζε θαη ελδπλάκσζε – Μηα αλαλεσκέλε 

αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ 

ηεο λενιαίαο»(COM(2009)0200), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα έλα 

αλαλεσκέλν πιαίζην επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (2010-2018)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε επίζεκεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο
4
 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηελ πνξεία πξνο ην 1993
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ
6
, 

– ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο (A8-0021/2016), 

Α. έρνληαο ππφςε βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ) ε εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 
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κειψλ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεκειηψδεο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε δηδαζθαιία πεξί 

ηζαγέλεηαο, ε νπνία ζεκαίλεη φηη έλα πξφζσπν ή κηα νληφηεηα δηέπεηαη απφ ην αζηηθφ 

δίθαην ελφο θξάηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

αηφκσλ γηα ηε δσή ζηελ θνηλσλία, κε ηε κεηάδνζε ησλ θνηλσληθψλ θσδίθσλ θαη ησλ 

αμηψλ ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο είλαη πνιίηεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε κηα δεκνζθφπεζε ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ην 2014, 

ην 44% ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αηζζάλεηαη φηη έρεη πεξηνξηζκέλε 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ θαη ην 52% ησλ Δπξσπαίσλ πηζηεχεη φηη δελ 

κεηξάεη ε άπνςή ηνπ ζηελ ΔΔ
1
·  

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν ην 42,61% ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ θαη κφλν ην 27,8% ησλ 

αηφκσλ ειηθίαο 18-24 εηψλ ςήθηζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε ρακειφηεξε πξνζέιεπζε ςεθνθφξσλ 

απφ ην 1979
2
·  

Σ.  ηνλίδνληαο φηη, φπσο απνδεηθλχεηαη κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, ε ΔΔ πάζρεη απφ 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα θαη βηψλεη θξίζε λνκηκφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ππελζπκίδνληαο επίζεο, ζην πιαίζην απηφ, φηη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκε, αιιά φηη απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο 

λα επηδεηθλχεηαη ζεβαζκφο ζηελ πνιπκνξθία ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο έρνπλ επηδείμεη 

πξφζθαηα ηελ επηζπκία ησλ πνιηηψλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

Γαιιία θαη νη Κάησ Υψξεο, λα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα γηα ηελ παξακνλή ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δεκνζθνπήζεηο θαηαδεηθλχνπλ ηε 

δέζκεπζε πνπ νη επξσπατθνί ιανί εμαθνινπζνχλ λα αηζζάλνληαη πξνο ηα αληίζηνηρα 

έζλε ηνπο· 

Ζ,  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη δηθαηνχρνη πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο πξνέξρνληαη 

ζπλήζσο απφ θνηλσληθά πεξηβάιινληα πνπ ήδε ηνπο επηηξέπνπλ ηελ επθνιία δηαθίλεζεο 

αλά ηελ Δπξψπε· ιακβάλνληαο, επηπιένλ, ππφςε φηη πξέπεη λα δίλεηαη απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ κείσζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη πνιινί πνιίηεο θξαηψλ κειψλ· ιακβάλνληαο, επηπιένλ, ππφςε ηελ αλάγθε 

ζεβαζκνχ ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ, ζηα νπνία νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε κηαο 

Δπξψπεο ειεχζεξσλ θαη αλεμάξηεησλ εζλψλ, ζπλεξγαδφκελσλ κεηαμχ ηνπο ζε θνηλά 

πξνγξάκκαηα φπσο ην Erasmus+· 

                                                 
1
  Standard Eurobarometer 81, άλνημε 2014: ‘Public opinion in the European Union’ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), ζ. 117 θαη 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κφλν ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ιφγσ 

ηεο εγγχηεηάο ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη επεηδή νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ έρεη εληάμεη ηελ εθκάζεζε γηα 

ηελ ΔΔ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο· 

ιακβάλνληαο, σζηφζν, ππφςε φηη ε ελ ιφγσ εθκάζεζε δελ κπνξεί λα είλαη απνδνηηθή 

εάλ δελ απνθηήζνπλ πξψηα νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ γλψζεηο γηα ηελ δηθή ηνπο 

εζληθή ηζηνξία, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

νηθνδφκεζεο ηεο Δπξψπεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε πνιιά θξάηε κέιε, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΔ 

δηδάζθνληαη ελ γέλεη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζην πιαίζην δηαθφξσλ 

καζεκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

δηαθέξνπλ απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θάζε 

ρψξαο· ιακβάλνληαο, ζπλεπψο, ππφςε φηη ελαπφθεηηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο λα 

εθηηκήζεη πνηεο βειηηψζεηο πξέπεη λα επέιζνπλ φζνλ αθνξά ηφζν ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν φζν θαη ηελ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ηδησηηθφ γξαθείν 

κειεηψλ ICF GHK γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΓ Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ, κε ηίηιν 

«Δθκάζεζε γηα ηελ ΔΔ ζην ζρνιείν»
1
, ππάξρνπλ ήδε πνιιέο επθαηξίεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιάβνπλ θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ κέζσ ελψζεσλ εθηφο ηνπ 

δηθηχνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο· 

ΗΓ. επηζεκαίλνληαο ηελ κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ηελ 

νπνία παξνπζίαζε ε Δπηηξνπή ην 2014, ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ ζηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα· ππελζπκίδνληαο, σζηφζν, φηη ε θηλεηηθφηεηα δελ κπνξεί απφ κφλε 

ηεο λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, ηδίσο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε, αιιά 

φηη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί ε εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη λα δνζεί απμεκέλε ζεκαζία, ηδίσο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ζην θαζεζηψο 

ησλ αζθνχκελσλ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

1.  ππνγξακκίδεη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία πνπ έρεη λα θαηαλννχλ νη θνηηεηέο ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ Δπξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο ζην νπνίν δνπλ θαη ηνλ ζπλερψο 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δσή ηνπο· ππελζπκίδεη, σζηφζν, 

φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζε πνιπάξηζκεο κειέηεο γηα ην ελ ιφγσ ζέκα, φηη ε πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

(αλάγλσζε, γξαθή, καζεκαηηθά), νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

ζεκαληηθφ θφζκν ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ νη 

πνιίηεο· 

2.  ηνλίδεη φηη ε ΔΔ δελ ζα αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ εάλ 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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αξθεζηεί ζε κηα επξεία εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ζηα ζρνιεία θαη ηδξχκαηα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο· ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιπθσλίαο 

ησλ απφςεσλ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηζκψλ, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ θξαηψλ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηζηνξία κέζσ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο θαη κεγαιχηεξεο 

πξφζβαζεο ζηελ εζληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά· 

3. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα κελ παξακέλνπλ κηα αθεξεκέλε έλλνηα γηα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ· επηζεκαίλεη φηη ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ησλ αμηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ακνηβαία θαηαλφεζε· 

4.  επηζεκαίλεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα είλαη πην πξνβεβιεκέλε ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, ιφγσ ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ηεο· ζεσξεί φηη γηα ην πεξηερφκελν 

πνπ αθνξά ξεηψο ζηελ ΔΔ απαηηείηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ελεξγνχο θαη ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζην επίπεδν, ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ, ρσξίο 

σζηφζν λα παξαγλσξίδεηαη ε πξσηαξρηθή αλάγθε γηα ηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή εθπαηδεπηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη ε θαηαλφεζε απφ απηνχο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη· 

5. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ ήδε απνδείμεη 

ηελ αμία ηνπο θαηά ην παξειζφλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ· ζεκεηψλεη, ζην πιαίζην απηφ, ην πφξηζκα πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην 

θαη ηελ Δπηηξνπή ζηελ θνηλή ηνπο έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο 

(«ΔΚ 2020»), ζηελ νπνία ηα δχν ζεζκηθά φξγαλα ππελζπκίδνπλ φηη, εληφο ηεο ΔΔ, ην 22 

% ησλ λέσλ ειηθίαο 15 εηψλ έρνπλ θελά φζνλ αθνξά ηελ καζεκαηηθή γλψζε, ελψ ην 18 

% έρεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε· 

6. ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε αγσγή ηνπ πνιίηε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα αλνηθηή θαη 

πινπξαιηζηηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ελψ ζα επηηξέςεη 

ζηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηδίσο κε ηε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο· 

7.  εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε ΔΔ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο, κε 

ηε κνλαδηθή θαζέλα ηζηνξία θαη πνιηηηζκφ ηνπ, θαη φηη ε αλάπηπμε ηεο Έλσζεο 

παξακέλεη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα θξάηε κέιε ηεο· 

8. ζεκεηψλεη φηη ν αληίθηππνο ηεο ΔΔ ζηα θξάηε κέιε είλαη ζεκαληηθφο, θαη φηη ε εθκάζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηνλ ξφιν ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ, φζν θαη ηελ επηξξνή ηεο ΔΔ ζηηο εζληθέο εμειίμεηο· 

9.  ππνγξακκίδεη φηη ηα θξάηε κέιε θαη ε ΔΔ πξέπεη λα δψζνπλ ην ζσζηφ παξάδεηγκα ζε 

φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε γηα ηελ ΔΔ 

ζην ζρνιείν κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ επξσπατθψλ αμηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιπθσλίαο ησλ απφςεσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο· 

10. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ, λα εληζρπζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ νη 

αξρηθέο θαη νη δηαξθείο επθαηξίεο δηά βίνπ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

θαη εθπαηδεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζνπλ κηα 

επξσπατθή δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε· 

δηεπθξηλίδεη, σζηφζν, φηη νη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο δηαθέξνπλ απφ ην έλα θξάηνο 

κέινο ζην άιιν θαη φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε πξέπεη θαηαξράο λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

κηζζνινγηθή θαη θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο, 

κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία βέιηηζησλ ζπλζεθψλ 

εθκάζεζεο γηα φινπο· 

11. ηνλίδεη ηελ αλάγθε πξνψζεζεο θαη επηβεβαίσζεο ησλ εζληθψλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο· ζεσξεί φηη, 

γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πξέπεη επίζεο λα παξαζρεζεί ππνζηήξημε ζηνπο 

δηδάζθνληεο, θαζψο θαη λα ηνπο δνζνχλ επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε· 

12. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηψλ κε πςειά πξνζφληα θαη θίλεηξα· δεηεί λα 

ελζαξξχλνληαη θαη λα ζηεξίδνληαη νη δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο λα παξάζρνπλ δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο εηδηθεπκέλσλ θχθισλ 

καζεκάησλ ζηα παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ζα είλαη αλνηρηά θαη πξνζβάζηκα γηα ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαζψο θαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηέο· 

13. ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο, 

ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ επί ηνπ ζέκαηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ν Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο θνηλήο θιεξνλνκηάο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ, ην Ρσκατθφ δίθαην θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ ηηο εηαηξείεο ηζηνξηθψλ 

ζπνπδψλ θαη ηα θέληξα ηζηνξηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε επηζηεκνληθή 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επξσπατθή ηζηνξία θαη ν ξφινο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ επηκφξθσζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ· 

14. ζπληζηά επίζεο ην πίηη ηεο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε 

ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ θαη ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, δεδνκέλνπ φηη ε Δπξψπε είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο πνιχ πην καθξφρξνλεο ηζηνξίαο· ηνλίδεη φηη δηεπξχλνληαο ην αθήγεκά 

ηνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί έλα επνηθνδνκεηηθφ εξγαιείν γηα ζπνπδαζηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο· 

15. δεηεί ηελ επείγνπζα αλαλέσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ θαη ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε ζηα θξάηε κέιε, κε ζηφρν ηνλ εθνδηαζκφ 

ησλ καζεηψλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, κε ζρεηηθέο γλψζεηο, αμίεο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο, ηελ ελδπλάκσζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε δηακφξθσζε 

ηεθκεξησκέλσλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ απφςεσλ, ζηελ άζθεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ θαη επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, ζηε 

εθηίκεζε ηεο πνιπθσλίαο ησλ απφςεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο σο ελεξγνί θαη 

ππεχζπλνη πνιίηεο· 
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16. επηζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

ζεβαζκφ πνπ επηδεηθλχεηαη πξνο ηνπο δηδάζθνληεο· ελζαξξχλεη ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο 

ηνπο· ηνλίδεη φηη νη γνλείο έρνπλ επίζεο λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ φηη ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί γηα ην παηδί ηνλ πξψην ππξήλα θνηλσληθνπνίεζεο θαη δεηεί, σο εθ 

ηνχηνπ, κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζαγέλεηα, ε νπνία 

ζα πξέπεη επίζεο λα ππνζηεξηρζεί κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε· 

18. ππνγξακκίδεη φηη ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, αιιά φηη ε ζηξνθή πξνο ζηελ πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ· 

19. επηζεκαίλεη ηνλ θαίξην ξφιν ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εξγαζίαο ηεο λενιαίαο, ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ελειίθσλ, 

νηθνγέλεηαο αιιά θαη κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαζψο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ σο κέζνπ 

εθπαίδεπζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαη ηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ θαη ελεξγψλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

επηθπξσζνχλ νη ηθαλφηεηεο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο κάζεζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηελφηεξνη δεζκνί κεηαμχ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο· 

20. δεηεί ηελ πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο αθνκνίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηα πξφηππα 

θαη ηηο αμίεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο· 

21. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ — ψζηε λα 

επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε γηα ηα δηαθνξεηηθά νξάκαηα ηεο 

ΔΔ θαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίνη 

δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα θξηηηθή άπνςε, θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο· ηνλίδεη, σζηφζν, 

ηελ αλάγθε λα κεηαθέξνληαη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο θαη λα παξέρεηαη 

ηεθκεξησκέλε εθπαίδεπζε απαιιαγκέλε απφ θάζε ηδενινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ψζηε λα 

κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ειεχζεξε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παηδηψλ· 

22. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ην πψο 

δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία γηα ηελ ΔΔ ζηα ζρνιεία ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη εμεηάζεσλ, θαη λα δηεξεπλήζεη εάλ α) νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ επαξθή πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

θαη δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ζηηο πιαηθφξκεο γηα 

ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαη β) εάλ νη ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηεο εθκάζεζεο γηα ηελ ΔΔ έρνπλ εληέιεη αληίθηππν ζηα 

ζρνιεία· 

23. επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε δηθηχσλ πνπ πξνσζνχλ, θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο γηα ηελ ΔΔ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ 

αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ ζε επίπεδν Έλσζεο· 
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24. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ πξνγξακκάησλ Erasmus +, Δπξψπε γηα ηνπο 

Πνιίηεο θαη Γεκηνπξγηθή Δπξψπε, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο αλάπηπμεο ηαπηφηεηαο ελεξγνχ πνιίηε, ηεο 

πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη επξχηεξε 

πξφζβαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα· ππελζπκίδεη, σζηφζν, φηη ελψ ε θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα 

ζπληζηά πιενλέθηεκα, δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ρσξίο ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπξψπεο θαη ρσξίο ηελ αλάδεημε ηεο 

ηαπηφηεηαο θάζε επξσπατθνχ θξάηνπο· ππνζηεξίδεη φηη ε εμνηθείσζε κε ηηο εζληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο, είλαη ν κφλνο ηξφπνο 

γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη λα εληζρπζεί ν 

επξσπατθφο πνιηηηζκφο· 

25. ππελζπκίδεη ην επξχ θάζκα δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+, θαζψο θαη ηε δεκνηηθφηεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 

απφ ην επξχ θνηλφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν ηηο 

ιηγφηεξν γλσζηέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, φπσο ε Δπξσπατθή 

Δζεινληηθή Τπεξεζία· 

26. ραηξεηίδεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus +, αλεζπρεί, σζηφζν, γηα ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ηα 

θεθάιαηα γηα ην πξφγξακκα απηφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη δεζκεπκέλα· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρχζεη ηηο παηδαγσγηθέο πηπρέο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο δξάζεο Jean 

Monnet δηαζθαιίδνληαο φηη ηα ζρνιεία ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απεπζείαο ηηο 

αηηήζεηο ηνπο θαη παξέρνληαο ρξεκαηνδφηεζε γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν, φπσο π.ρ. ηξία 

έηε, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη νη εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο Jean 

Monnet· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκε ηελ δξάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ελφηεηαο Jean Monnet ζε ηδξχκαηα θαηάξηηζεο δηδαζθφλησλ θαη λα ελζαξξχλεη ηα ελ 

ιφγσ ηδξχκαηα λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο· 

28. επηζεκαίλεη φηη ε Έλσζε δηέξρεηαη επί ηνπ παξφληνο θξίζε φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηηθή 

ηεο λνκηκνπνίεζε, φρη κφλν ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο γλψζεο ησλ Δπξσπαίσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· ηνλίδεη φηη, γηα λα αλαθηήζεη ηε λνκηκνπνίεζή ηεο, ε 

Έλσζε πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηελ θαηάξξεπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηεο δνκψλ θαη λα 

απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο· 

29.  ππελζπκίδεη ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο eTwinning, EPALE θαη Πχιε ρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο· 

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη επί 

ηνπ παξφληνο ζηελ πιαηθφξκα «Ζ γσληά ησλ εθπαηδεπηηθψλ» απφ ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηέο θαη απφ αθαδεκατθνχο πνπ εηδηθεχνληαη ζε ζπνπδέο ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ, κε 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο· 

31. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα γξαθεία πιεξνθνξηψλ ησλ επξσπατθψλ 
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ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη επηζεκαίλεη ηε δέζκεπζή ηνπο ππέξ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ 

κε ηα θξάηε κέιε, ηα εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο λενιαίαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, ψζηε λα έιζνπλ πην θνληά κεηαμχ 

ηνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη λένη θαηαλννχλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή· 

Ο ρόλος τφν κρατών μελών 

32.  ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 165 ηεο ΛΔΔ, ε ΔΔ έρεη ηελ επζχλε λα 

ζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη φια ηα είδε πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο - κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζε επίπεδν ΔΔ, θαη ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· 

33. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο κεηάδνζεο 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζε εθπαηδεπφκελνπο θαζψο θαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο εθπαηδεπηέο κέζσ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

θαζψο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ ζην ζέκα απηφ· 

34. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ πεξαηηέξσ δξάζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

αγσγήο ηνπ πνιίηε ζηα ζρνιεία· ηνλίδεη, ηδηαίηεξα κεηά ηηο επηζέζεηο ηεο 13εο 

Ννεκβξίνπ 2015 ζην Παξίζη, θαη ηεο 22αο Μαξηίνπ 2016 ζηηο Βξπμέιιεο, φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ζρνιεία απνηεινχλ ρψξνπο γηα 

ηελ ελζσκάησζε φισλ, κε βάζε ηηο εζληθέο θαη ηηο επξσπατθέο αμίεο, κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο θάζε θξάηνπο κέινπο θαη ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ· 

35. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα παξάζρνπλ ηελ 

αλαγθαία ζηήξημε γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ 

θαη λα αλαπηχζζνπλ δηαξθψο απνηειεζκαηηθά καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αγσγήο ηνπ 

πνιίηε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο· 

36. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηζφηηκε θαη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε θαηλνηφκν 

θαη πςειήο πνηφηεηαο ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ηδίσο 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα νπνία πνιχ ζπρλά αγλννχληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, λα ιεθζεί κέξηκλα κε φια ηα δπλαηά κέζα γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε έλα αλνηθηφ θαη θηιφμελν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ έληαμε ηνπο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζηα βαζηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα· 

37. ζεσξεί φηη ηα θξάηε κέιε, ζε ζπλελλφεζε κε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο γηα λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο φζνλ αθνξά ηελ εθκάζεζε ζρεηηθά 

κε ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ νη λένη λα αληηιεθζνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ αληίθηππν ηεο Έλσζεο ζηε δσή ηνπο 



 

AM\1091277EL.doc  PE579.869v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

ζήκεξα θαη κειινληηθά· 

38. ππελζπκίδεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 

πνιηηψλ ηεο, αιιά ππνγξακκίδεη φηη απηφ δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφλ αλ ηα επξσπατθά 

ζεζκηθά φξγαλα δελ αλαθηήζνπλ ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπο· ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη ζα 

πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ζπδεηήζεηο ζε πςειφηαην επίπεδν κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο αηηίεο 

απηήο ηεο απνμέλσζεο πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ιεθζνχλ νη δένπζεο απνθάζεηο· 

39. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

Or. en 

 


