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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η πρόβλεψη των 
αναγκαίων δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση στο πλαίσιο της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 με στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου, δηλαδή μείωση 
του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο κάτω από το 10% και αύξηση 
τουλάχιστον στο 40% της αναλογίας των αποφοίτων της τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης 
βαθμίδας εκπαίδευσης·

2. θεωρεί ότι οι ενέργειες που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της θα απαιτήσουν 
αυστηρό πολιτικό συντονισμό, και ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη μέλη, ιδίως δε από τα 
αρμόδια υπουργεία τους, να συμμετάσχουν ενεργότερα στη διαδικασία του έγκαιρου 
προσδιορισμού των αναγκαίων δεξιοτήτων· πιστεύει ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προϋποθέτει την αποτελεσματική 
επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και ότι για την επίτευξή 
του στόχου αυτού απαιτούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί·

3. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός «Πανοράματος δεξιοτήτων στην ΕΕ» θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους μελλοντικούς εργαζομένους να αποκτήσουν τον σωστό συνδυασμό 
δεξιοτήτων, για παράδειγμα από το πεδίο των ΤΠΕ και των ξένων γλωσσών, 
βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησης και την προσαρμοστικότητά τους· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ορίζοντας υλοποίησής του πρέπει να είναι 10ετης·

4. υπενθυμίζει ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις 
περιφερειακές οικονομίες των κρατών μελών και ότι αποτελούν μοναδικούς φορείς, όπου 
η καινοτομία συναντά την έρευνα και την εκπαίδευση, και μπορούν να συμβάλλουν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει, επίσης, πόσο βασική είναι η συνεργασία 
μεταξύ πανεπιστημίων, περιφερειών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων·

5. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν η βιοτεχνική παράδοση και οι συναφείς 
δεξιότητες, και να χαραχθούν στρατηγικές προς όφελος των βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου, με στόχο τη διαφύλαξη της βιοτεχνικής πολιτιστικής ταυτότητας·

6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβάλει περισσότερο το πρόγραμμα Leonardo 
da Vinci, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν νέα προσόντα, 
γνώσεις και δεξιότητες, και καθιστά την επαγγελματική εκπαίδευση ελκυστικότερη για 
όλους·

7. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για όλους τους πολίτες της ΕΕ η ικανότητα της 
επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, την οποία οι εργοδότες εκλαμβάνουν ως χρήσιμη 
δεξιότητα κατά την επιλογή του προσωπικού· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη γλωσσομάθεια ως 
απαραίτητη δεξιότητα και υποστηρίζει την προαγωγή της διδασκαλίας γλωσσών·
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8. αναγνωρίζει ότι τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης διαθέτουν το δυναμικό να 
προετοιμάζουν τους πολίτες για τον επαγγελματικό στίβο, για παράδειγμα οι ΜΜΕ που 
δεν διαθέτουν υποδομές έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να επωφελούνται από τους 
ερευνητικούς πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των πανεπιστημίων, παρέχοντας 
αντίστοιχα στους σπουδαστές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΜΜΕ.


