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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί αποτελεσματική συμβολή στην καταπολέμηση των 

υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ιδίως δε με τους πρωταρχικούς 

στόχους για την εκπαίδευση που αφορούν τη μείωση, σε λιγότερο από 10 %, των 

ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, την αύξηση στο 40 % τουλάχιστον του 

ποσοστού των νέων με πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίπλωμα ή ισότιμο 

προσόν στην επαγγελματική κατάρτιση, και με δείκτη αναφοράς τουλάχιστον 15 % κατά 

μέσο όρο των ενηλίκων που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση, καθώς και με ένα 

ποσοστό παιδιών όχι μικρότερο του 9% όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσχολική 

εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες και την 

αποκτηθείσα εμπειρία· 

2. τονίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδίως όσων 

αφορούν την εκπαίδευση και τη μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το 

σχολείο, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση στην εκπαιδευτική υποδομή και η 

ποιότητα των κοινωνικοπολιτισμικών υπηρεσιών στις περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως σε όσες 

αντιμετωπίζουν οικονομική στασιμότητα· υπενθυμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης όσον 

αφορά τη συμβολή της σε μεγαλύτερη κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και την 

ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και συμμετοχής στους νέους· 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 12% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών είναι άτομα που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· καλεί την ΕΕ να εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες 

που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να παρακολουθήσει τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως το 

θεμέλιο στοχοθετημένων και αποτελεσματικών τεκμηριωμένων πολιτικών, θεωρεί ότι οι 

πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να 

αντιμετωπίζουν μια σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 

και κοινωνικών προκλήσεων που μπορεί ενδεχομένως να οδηγούν σε ένα τέτοιο 

φαινόμενο· 

4. τονίζει ότι, χωρίς αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

των συντελεστών της αγοράς εργασίας, θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα υψηλά 

επίπεδα ανεργίας των νέων πτυχιούχων στην ΕΕ· τονίζει, ειδικότερα, ότι η διδασκαλία 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας συντέλεσε στην 

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων και στη μείωση των κοινωνικών 

διαφορών· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος η χρηματοδότηση που 

χορηγείται για την εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν 

μεγαλύτερες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στον τομέα 

της επαγγελματικής κατάρτισης και στον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι αυτό ισχύει και εφαρμόζεται επίσης και όσον αφορά την 
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ανακαίνιση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων και την παροχή των νέων 

τεχνολογιών για την εκπαίδευση και την έρευνα (πρόσβαση σε ερευνητικές βάσεις 

δεδομένων, κατάρτιση στην πληροφορική και διαδραστική διαδικτυακή εκπαίδευσης (e-

learning)· 

6. υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, 

έρευνας και επιχειρήσεων σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο· καλεί 

επίσης τα κράτη μέλη να αναλάβουν το συντομότερο δυνατό δράση βάσει συστάσεων για 

την εκπαίδευση ανά χώρα (ΣΑΧ) κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και άλλων 

συστάσεων της Επιτροπής·  

7. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν, ως βασικοί παράγοντες για την οικονομική 

ανάπτυξη, τόσο η διά βίου μάθησης όσο και - προκειμένου να προσελκύεται και να 

διατηρείται ένα ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό - οι καλύτερες συνθήκες εργασίας 

για τους ερευνητές και καθηγητές·  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι άνθρωποι 

να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, και ότι οι εκπαιδευτικοί να είναι ανάλογα 

καταρτισμένοι, δεδομένου ότι οι δεξιότητες αυτές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· 

8. τονίζει ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται ραγδαία και ότι οι νέοι 

αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από την 

εκπαίδευση στην εργασία και ως εκ τούτου είναι συνήθως πιο ευάλωτοι στην ανεργία· 

επαναλαμβάνει τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα στη 

νεολαία της Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απασχόλησής τους και η 

εκμετάλλευση των επαγγελματικών προσόντων τους· ζητεί τη βελτίωση της υφιστάμενης 

πρωτοβουλίας "Πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ" μέσω της οποίας εντοπίζονται οι θέσεις 

εργασίας και οι δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς και την αντίστοιχη αναδιαμόρφωση 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών, έτσι ώστε να 

παρέχονται στα άτομα οι κατάλληλες δεξιότητες για τη σωστή δουλειά 

9. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού 

κόσμου και των πολιτικών απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των φορέων λήψης 

αποφάσεων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και των εργοδοτών· 

10. χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων που εφαρμόστηκε προς 

ενίσχυση του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία, ιδίως σε περιοχές με ανεργία των 

νέων πάνω από 25 %, και επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη 

μείωση της ανεργίας των νέων και θα εξυπηρετήσει ως βασική διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση μεσο-μακροπρόθεσμα· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια ισχυρή 

συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους εργοδότες και τις ΜΜΕ, και να 

κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων και άλλων διαρθρωτικών ταμείων όταν θα θέτουν σε εφαρμογή το 

καθεστώς και θα δημιουργούν τη σχετική για αυτό υποδομή·  

11. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία, με την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλής 

πρακτικής· τονίζει ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το σύστημα εγγυήσεων για 

τη νεολαία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, λήγουν στις 31 
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Δεκεμβρίου 2015· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την απαραίτητη δράση για να 

εξασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος· 

12. τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των 

συστημάτων εγγυήσεων για τους νέους· θεωρεί ωστόσο ότι απαιτούνται πρώιμη 

παρέμβαση και ενεργοποίηση και, σε πολλές περιπτώσεις, μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η 

βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ότι η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το διττό εκπαιδευτικό σύστημα, θα 

μπορούσε να συμβάλει σε διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και να οδηγήσει σε 

υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης· 

13. επιδοκιμάζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· ευελπιστεί ότι η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, 

συγκαταλέγονται στις δράσεις προτεραιότητας· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει το πλήρες δυναμικό του πολιτισμού στη συμβολή 

στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, καθώς 

και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής· επισημαίνει, ειδικότερα, τον ρόλο των κλάδων 

του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ως βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη 

στην ΕΕ και για την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούν 

- άμεσα ή έμμεσα - περισσότερα από 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· 

15. τονίζει τη σημασία του πολιτιστικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 

δεδομένου ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ ελκυστικός για τους νέους και τους προσφέρει 

περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

πολιτισμός στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης μέσω της 

εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της άτυπης μάθησης· 

επιδιώκει να προσανατολίσει τα μέσα της πολιτικής συνοχής στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης και της αύξησης του αριθμού των θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό και 

τον δημιουργικό τομέα· 

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το φάσμα χρήσης των πόρων του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την 

προώθηση πολιτιστικών δράσεων στα κράτη μέλη, και ιδίως για την προαγωγή του 

δημιουργικού τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα 

πορίσματα της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αργότερο μαζί με τη 

μεσοπρόθεσμη έκθεση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», δηλαδή έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2017· 

17. υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν 

βασικά στοιχεία για την ελκυστικότητα των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και για 

την οικονομική ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τουρισμού και των δημιουργικών ΜΜΕ 

· ζητεί τη δημιουργία περιφερειακών πολιτιστικών κέντρων, στα οποία πόλεις και 

περιφέρειες να μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση και διατήρηση της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και την εκμετάλλευσή της ως οικονομικό πλεονέκτημα· 

18. καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει 

την αποτελεσματική προστασία των υλικών και άυλων αγαθών που συνθέτουν την 
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ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και είναι θεμελιώδους σημασίας για την τόνωση της 

πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται και προωθεί την κοινή 

ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον πολιτιστικό διακριτικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών χωρών, 

περιφερειών και πόλεων· καλεί τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν 

τα μέσα της πολιτικής συνοχής για το σκοπό αυτό· 

19. είναι της άποψης ότι το ανώτατο όριο των 5 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή βάσει του συνολικού κόστους του έργου είναι υπερβολικά άκαμπτο και θα 

οδηγήσει σε λιγότερη υποστήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά, αν μη τι άλλο διότι 

δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αφαίρεση του κόστους τεκμηρίωσης και διαχείρισης 

και τις μη-αναγώγιμες δαπάνες (π.χ. ΦΠΑ), και ότι μειώνει το πεδίο εφαρμογής για 

δημόσιες και ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις και για επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα που 

έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ· 

20. τονίζει ότι δεν υφίσταται νομική βάση για αυτή την προσέγγιση στο δίκαιο της ΕΕ και, 

στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφαση και να διευκρινίσει, 

στους κόλπους των θεματικών οδηγών, την ερμηνεία του άρθρου 3 (ε) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 (ΕΤΠΑ) όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ενδογενούς 

δυναμικού μέσω των σταθερών επενδύσεων σε εξοπλισμό και των μικρής κλίμακας 

υποδομών για τον πολιτισμό και τον αειφόρο τουρισμό· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους και της 

χρηματοδότησης για την περιφερειακή ανάπτυξη με στόχο να καταστούν οι περιφέρειες 

πιο ελκυστικές, να προαχθεί η αποτελεσματική και σφαιρική ανάπτυξή τους και να 

αξιοποιηθεί το δυναμικό τους· 

22. υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης, και συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την απλούστευση της υλοποίησης της πολιτικής 

για τη συνοχή, προκειμένου να βελτιωθεί η στόχευση των αποτελεσμάτων της πολιτικής 

και η μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα· τονίζει τη σημασία ύπαρξης βάσεων 

ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σε διάφορους τομείς υλοποίησης. 
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