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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. χαιρετίζει την έγκριση της κοινής διακήρυξης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων και επισημαίνει την πολιτική μετατόπιση που αυτός αντιπροσωπεύει 

στην κατεύθυνση της προώθησης κοινωνικών πολιτικών· υπενθυμίζει ότι, χωρίς τη 

λήψη συγκεκριμένων μέτρων, η διακήρυξη θα παραμείνει αναποτελεσματική και ότι 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση προκειμένου να προωθηθεί η 

αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει 

ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, τη νεολαία 

και τον πολιτισμό έχουν ουσιαστική σημασία για την επίτευξη των οικονομικών και 

κοινωνικών στόχων της ΕΕ· 

2. χαιρετίζει την πρόθεση να ενσωματωθεί ο νέος πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 

στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ανά 

χώρα συστάσεων, δεδομένου ότι οι κοινωνικές επενδύσεις και τα μέτρα δεν πρέπει να 

είναι απλώς ένα θετικό παρεπόμενο της οικονομικής πολιτικής, αλλά να εντάσσονται 

πλήρως στις προσπάθειες συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών για τη 

δημιουργία μιας Κοινωνικής Ένωσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν 

βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν· 

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει πλήρως τη ρήτρα ευελιξίας του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 

πραγματοποιούν ρωμαλέες επενδύσεις στις πολιτικές για τον πολιτισμό και τη 

νεολαία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την έρευνα και την 

καινοτομία, οι οποίες έχουν θεμελιώδη σημασία στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, 

δημιουργώντας μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά εργασίας και παράγοντας σταθερή 

και μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία, με ταυτόχρονη τήρηση της αρχής των 

ισορροπημένων προϋπολογισμών·  

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για εφαρμογή των 

ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την εκπαίδευση και τη νεολαία και για 

προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· 

5. επικροτεί την πρόοδο σε ό,τι αφορά το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά 

σημειώνει, όσον αφορά το τελευταίο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε 

ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει, ωστόσο, ότι η πιο πρόσφατη έκθεση παρακολούθησης 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και οι έρευνες του PISA δείχνουν μείωση της 

απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, και ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και των 

κοινωνικών κατηγοριών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· υπενθυμίζει ότι οι νέοι που 

προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα παραμένουν σε υψηλότερο κίνδυνο να 

βρεθούν ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) ή σε απασχόληση 

χαμηλής ειδίκευσης, ασταθή ή χαμηλόμισθη· τονίζει ότι οι στόχοι εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη· τονίζει 
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την ανάγκη να προωθηθεί το δικαίωμα σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής 

ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ηλικίες και τους τύπους εκπαιδευομένων, 

να γίνουν επενδύσεις σε δραστηριότητες προβολής, να αναπτυχθούν απτά μέτρα για 

στήριξη στους πιο ευπαθείς εκπαιδευόμενους και στα μειονεκτούντα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευομένων με αναπηρίες, ΕΕΑΚ, καθώς και νέων και 

παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, και να διασφαλισθεί η 

συστηματική ένταξή τους στην κανονική εκπαίδευση·  

6. θεωρεί ότι οι μετανάστες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα συστήματα 

εκπαίδευσης, τα οποία απαιτούν περαιτέρω, στοχευμένες δημόσιες δαπάνες, και να 

είναι σε θέση να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας κοινωνικές και περιβαλλοντικά 

βιώσιμες επενδύσεις με σκοπό την ένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και 

τη μείωση της ανεργίας· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων 

μεταξύ των ενηλίκων, η οποία μπορεί να παρεμποδίζει, μεταξύ άλλων, την πρόσβασή 

τους σε μόνιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας· σημειώνει ότι τα εκπαιδευτικά μας 

συστήματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις προκλήσεις της ταχέως 

μεταβαλλόμενης και ολοένα πιο διασυνδεδεμένης κοινωνίας μας, όπως με τις 

προκλήσεις που είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής 

προόδου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει να εξοπλισθούν οι 

εκπαιδευόμενοι όλων των ηλικιών και προελεύσεων με κοινωνικές και μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες, όπως οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, η δημιουργική και κριτική σκέψη και 

ο ψηφιακός και πολυμεσικός γραμματισμός, καθώς και να προωθηθούν οι ΤΠΕ και η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ως αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη 

εγκάρσιων δεξιοτήτων και μιας αίσθησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, 

που έχουν σημασία τόσο στην αυτοαπασχόληση όσο και στην απασχόληση· 

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων διά βίου μάθησης στην 

αντιμετώπιση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας, σύμφωνα 

με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και σε σχέση με την 

εξασφάλιση της διαρκούς ποιοτικής κατάρτισης των διδασκάλων και των 

εκπαιδευτών·  

8. είναι της άποψης ότι ένα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις θεματολόγιο 

δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μάθηση για τη βιωσιμότητα και να αποτελεί 

μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τον επαγγελματικό γραμματισμό στο 

πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών, ο οποίος θα εστιάζεται όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και 

στην προσωπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των 

εκπαιδευόμενων· 

9. ζητεί τη δέουσα αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της άτυπης και της μη τυπικής 

μάθησης, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό 

φιλόδοξων σημείων αναφοράς και την αναγνώριση των αποκτώμενων δεξιοτήτων και 

προσόντων· υπενθυμίζει, συνεπώς, την ανάγκη για μια συνολική στρατηγική για τη 

διά βίου μάθηση σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας με αυξανόμενη 

ανάγκη για νέες δεξιότητες και καινοτομία· 

10. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την 
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ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, 

η οποία περιλαμβάνει τολμηρούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, ιδίως τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου και τη βελτίωση της εκμάθησης 

γλωσσών στην Ευρώπη· 

11. επιδοκιμάζει τη συμβολή του Erasmus+ στην προώθηση της κινητικότητας και των 

πολιτιστικών ανταλλαγών εντός της ΕΕ και πέραν αυτής· ζητεί καλύτερη προώθηση 

και χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια, την κινητικότητα και την 

αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας όσον αφορά τη μάθηση, την κατάρτιση και την απασχόληση· 

επαναβεβαιώνει ότι πρέπει να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας σε 

όσους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση, σε μειονεκτούντες νέους και άτομα που 

υφίστανται διάφορες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό 

να διευκολυνθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενθάρρυνση της εκμάθησης άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών·  

12. χαιρετίζει την τόνωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την 

Ένωση· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με  στοιχεία της Eurostat του 2017, τα 

ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ υψηλά σε ορισμένες χώρες, ενώ 

ανέρχονται σε 16,5 % στην ΕΕ των 28 και 18,6 % στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει, 

ως εκ τούτου, ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πρέπει να εξακολουθήσει 

να αποτελεί προτεραιότητα, όπως πρέπει να είναι και η διασφάλιση της ποιότητας και 

της ασφάλειας των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και η πρόληψη της 

επισφαλούς απασχόλησης, σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 

εργασία· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι χρόνιες ανισότητες στην πρόσβαση στην 

εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζονται καλύτερα και ότι πρέπει να εξασφαλίζονται 

υψηλότερα ποσοστά απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων και μειονεκτούντων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων που προέρχονται 

από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων, στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την 

αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων, που θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε πόλωση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και σε ασθενέστερη 

κοινωνική συνοχή· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 

μέτρα για την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

των επιχειρήσεων, του τομέα της έρευνας και άλλων συναφών κοινωνικών εταίρων· 

13. υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον 

επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, και η δημιουργική εκπαίδευση 

καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· ζητεί να ενσωματωθούν οι 

καλές τέχνες και η δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, 

της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ), με δεδομένη τη στενή 

σχέση που υπάρχει μεταξύ δημιουργικότητας και καινοτομίας· υπογραμμίζει επιπλέον 

το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για τη 

διατήρηση και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας και για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, 

ιδίως των νέων· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση και επένδυση στους ΚΠΔ μπορεί 

να συνεισφέρει σημαντικά στην επένδυση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την 

απασχόληση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες που 
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προσφέρονται από το σύνολο των ΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ΜΚΟ και 

των μικρών ενώσεων, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων·  

14. τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που 

μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί, επομένως, ότι η 

επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να 

καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εναλλακτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη 

μιας πιο κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας· 

15. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από άποψη 

καινοτομίας και απασχόλησης και στο θέμα της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων 

και της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια 

ειδική ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που να 

καλύπτει επίσης την εκπαίδευση και την απασχόληση·  

16. εκφράζει τη λύπη του διότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της 

απασχόλησης, μεταξύ των οποίων διακρίσεις στις πολιτικές προσλήψεων και 

απολύσεων, το μισθολογικό χάσμα, η αναγκαστική εργασία μερικής απασχόλησης, η 

σεξουαλική παρενόχληση, και τα μέτρα γονικής άδειας που δεν επαρκούν για την 

εξασφάλιση πραγματικής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

και για τους δύο γονείς, εξακολουθούν να είναι σημαντικές παρά τη σημαντική 

νομοθεσία που έχει θεσπιστεί και την αισθητά καλύτερη τεκμηρίωση των εν λόγω 

πρακτικών· ζητεί, ως εκ τούτου, την επιβολή και ταχεία εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων και καλεί τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν περαιτέρω τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και φιλικές προς την 

οικογένεια πολιτικές· 

17. υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες να 

ακολουθούν σπουδές ΤΠΕ και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν κορίτσια και 

νεαρές γυναίκες να μελετούν θέματα ΕΤΜΜ, καλύπτοντας επίσης τις καλές τέχνες 

και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους 

τομείς ΕΤΜΜ· 

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή της για τη δημιουργία μιας Εγγύησης για το Παιδί και 

ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγησή της, μέσω της αντίστοιχης 

προπαρασκευαστικής δράσης (γραμμή του προϋπολογισμού 04 03 77 25) εγκαίρως· 

υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση πρόκειται να εξετάσει τρόπους για την επίτευξη 

κοινωνικής επένδυσης στην πρώιμη παιδική ηλικία, τον τρόπο διασφάλισης της 

εφαρμογής της σύστασης για την επένδυση στα παιδιά1 και τη βέλτιστη χρήση των 

υφιστάμενων εργαλείων και προγραμμάτων· επιμένει στην ορθή και ταχεία 

υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία, μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς 

χρηματοδότησης που θα βασίζεται σε ενδελεχείς αξιολογήσεις και, όπου είναι 

αναγκαίο, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εξατομικευμένες προσαρμογές, ώστε να 

μπορεί να προσφέρει στους νέους καλής ποιότητας προσφορές απασχόλησης και να 

εξασφαλίσει τη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί επίσης επίμονα την 

                                                 
1 ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5. 
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καλύτερη παρακολούθηση και επικοινωνία της Εγγύησης, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία που να βασίζονται περισσότερο σε 

τεκμήρια· 

19. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να είναι μια πιο ανοικτή, διαφανής 

και δημοκρατική διαδικασία· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες 

γραμμές για τον διάλογο με τους συμφεροντούχους, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ποιότητα της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, χρησιμοποιώντας, για τον 

σκοπό αυτόν, τα πρόσθετα εργαλεία που προσφέρει η ηλεκτρονική δημοκρατία· 

20. επικροτεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις 

προτεινόμενες νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για 

την απασχόληση, οι οποίες προσαρτώνται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για 

το 2018· ζητεί, επομένως, να συμπεριλάβουν οι διατάξεις αυτές συγκεκριμένα μέτρα 

για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ 

και των κρατών μελών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD). 
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