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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το 
γεγονός ότι δεν δίνεται έμφαση σε αυτό στις δέκα δράσεις προτεραιότητας που προτείνει 
η Επιτροπή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης· 

2. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μορφωμένους πολίτες για να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη και υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται σε όλους η 
δυνατότητα πρόσβασης στη βασική εκπαίδευση·

3. τονίζει ότι ο μορφωμένος πληθυσμός εξαρτάται από την ποιότητα της εκπαίδευσης και 
της διδασκαλίας, επομένως και από την ποιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού σε όλα τα επίπεδα· 

4. υπογραμμίζει τη σημασία των συνεχών και σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση του διδακτικού προσωπικού παράλληλα με 
συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη και άλλων κοινών 
εκπαιδευτικών στόχων·

5. εμμένει στην άποψη ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του ατόμου έως την 
πρωτοβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση και 
την κατάρτιση ενηλίκων·

6. τονίζει την ανάγκη για πιο φιλόδοξους στόχους ενώ παράλληλα επισημαίνει τον κοινό 
στόχο να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης στο 10% έως το 2020 
και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια για τη μέτρηση των επιτευγμάτων είναι 
συγκρίσιμα και ότι λαμβάνεται υπόψη η μακροπρόθεσμη προοπτική·

7. καλεί τα πανεπιστήμια να αναλαμβάνουν περισσότερη βασική ερευνητική δράση, η 
οποία αποτελεί το θεμέλιο μίας κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία 
και στην οποία οι νέοι με πανεπιστημιακό τίτλο πρέπει να αυξηθούν στο 40% έως το 
2020.


