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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. ζητεί τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες με στόχο να παρέχεται ποιοτική 
εκπαίδευση και δια βίου μάθηση που είναι προσβάσιμη σε όλους, και να 
αντιμετωπιστεί, ειδικότερα, το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες για το ψηφιακό μέλλον, και η ανάγκη 
να γίνει κατανοητή και να διαμορφωθεί η πραγματικότητα μιας ψηφιοποιημένης 
οικονομίας και κοινωνίας, και να υπάρξει προετοιμασία για τον μελλοντικό αντίκτυπο 
της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και τη δημόσια σφαίρα· τονίζει ότι οι 
πολιτικές αυτές θα πρέπει να προωθούν την προσωπική και κοινωνιακή ανάπτυξη, 
καθώς και τις νέες, μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας, με παράλληλο σεβασμό, μεταξύ 
άλλων, των στόχων της ενεργειακής μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα·

2. τονίζει ότι η κοινωνικοοικονομική μειονεξία είναι συχνά ένας παράγοντας πρόβλεψης 
πενιχρών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και αντιστρόφως· επιμένει ότι ένα επαρκώς 
χρηματοδοτούμενο και ποιοτικό σύστημα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης χωρίς 
αποκλεισμούς μπορεί να βοηθήσει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και να 
προωθηθούν η κοινωνική ένταξη και οι ίσες ευκαιρίες· υποστηρίζει τα σχέδια για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στο άμεσο μέλλον, με ειδική εστίαση 
στην αμοιβαία αναγνώριση εκπαιδευτικών προσόντων με στόχο να καταστεί δυνατή η 
πρόσβαση όλων σε ποιοτική και ανθεκτική σε μελλοντικές εξελίξεις εκπαίδευση· καλεί 
την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιακής μάθησης 
και της υψηλής ποιότητας διδασκαλίας, και να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

3. υποστηρίζει ότι η ποιοτική, προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς προσχολική 
εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα παιδιά, και ακόμη 
περισσότερο στα παιδιά από λιγότερο προνομιούχο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, 
καθώς και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση· τονίζει ότι η 
ΠΕΦ διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία των 
παιδιών βραχυπρόθεσμα και δημιουργεί τα θεμέλια για τη βελτίωση των 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων στη ζωή, της κοινωνικής ένταξης και της 
απασχολησιμότητας· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τις προσπάθειες για τη θέσπιση μιας 
ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης 
σκοπιμότητας και τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
ως διαρθρωτικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με ειδική εστίαση στους νέους 
και στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς φρονεί ότι οι εν λόγω επενδύσεις έχουν 
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καίρια σημασία για την ενίσχυση της υψηλής έντασης γνώσης, βιώσιμης, ποιοτικής και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έλλειψης δεξιοτήτων, 
ιδίως στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, (των 
καλών τεχνών) και των μαθηματικών (STE(Α)M), και αναντιστοιχίας δεξιοτήτων σε 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, ιδίως στην παρούσα εποχή της 
ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα από μικρή ηλικία προκειμένου να δίνονται 
κίνητρα στους νέους για την ίδρυση επιχειρήσεων, και πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότερα προκειμένου να προσελκύονται περισσότερα κορίτσια στους τομείς 
STE(A)M· τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες γραμματισμού στα 
μέσα επικοινωνίας θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό μέρος των εκπαιδευτικών 
πολιτικών και να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την 
κυβερνοϋγιεινή, καθώς και την υπευθυνότητα στον κυβερνοχώρο και την προστασία 
των δεδομένων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τα μέτρα για την προώθηση της 
ποιοτικής μαθητείας στην ΕΕ και να διερευνήσουν τρόπους για την επίτευξη ενός 
ενωσιακού καθεστώτος μαθητείας·

6. είναι της άποψης ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό 
και πληροφορίες και για την ενεργή ένταξη των νέων, ιδίως όσων ζουν σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές με συρρικνούμενο πληθυσμό, και όσων 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης, σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε 
ψηφιακές πηγές πληροφοριών, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

7. επισημαίνει ότι το 2018 στην ΕΕ, το 16,5 % των ατόμων ηλικίας 20-34 ετών -ένας 
στους έξι νέους- βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), 
και ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ήταν 10,6 %· 
αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι τόσο χαμηλά όσο ήταν κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2008, και αποτελούν τα χαμηλότερα ποσοστά από τότε που τα δεδομένα αυτά 
άρχισαν να συλλέγονται το πρώτο τρίμηνο του 2006· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και του ποσοστού των νέων που είναι ΕΕΑΚ, ιδίως μεταξύ 
αυτών από κοινωνικά μειονεκτικό υπόβαθρο και να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και δημογραφικές ανισότητες, 
καθώς και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες προληπτικές στρατηγικές και να επιδιώξουν 
τη συμμετοχή των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση· 

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση τοπικών και 
περιφερειακών οικονομιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, καθώς επίσης και την 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων και επικείμενων αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, μεταξύ 
άλλων με την ενίσχυση των τεχνικών, επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, 
καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων σπουδών και 
κατάρτισης διπλής κατεύθυνσης, και να θεσπίσουν αποτελεσματικές και 
ολοκληρωμένες μεθοδολογίες για την αμοιβαία αναγνώριση και την επικύρωση 
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δεξιοτήτων, διπλωμάτων και προσόντων καθώς και της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
κέντρα αριστείας και καινοτομίας αν υλοποιηθεί αποτελεσματικά η πρωτοβουλία 
σχετικά με τα δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων· υπενθυμίζει ότι απαιτείται 
σημαντική χρηματοδότηση για την αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας και 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το αίτημά του για τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του 
Erasmus + για την περίοδο 2021-2027·

9. ζητεί να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και η πρόσβαση σε αυτά, να ενισχυθεί η ολοκληρωμένη διά βίου 
μάθηση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση, ιδίως ανθρώπων με 
χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, ιδίως ενηλίκων και νέων ενηλίκων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, και των ατόμων με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο· τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι υγιεινές συνήθειες 
από τα εκπαιδευτικά συστήματα, ιδίως δε η άθληση που συμβάλλει σημαντικά στην 
κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση και επαναλαμβάνει ότι στηρίζει το μάθημα της 
πολιτικής αγωγής στα σχολεία ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· 
υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και η διά βίου μάθηση έχουν 
θετικό αντίκτυπο στο άτομο, την οικονομία και την κοινωνία· 

10. θεωρεί ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση και η κατάλληλη χρηματοδότηση όλων 
των εκπαιδευτικών πλαισίων, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί πόροι και η σύγχρονη 
διδασκαλία υψηλής ποιότητας, οι ικανοί εκπαιδευτικοί που διαθέτουν κίνητρα για την 
εργασία τους με ελκυστικούς μισθούς και υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής αναγνώρισης, 
και η διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη δικαιότητας, 
ποικιλομορφίας και αριστείας στην εκπαίδευση· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη 
να καταβληθούν προσπάθειες για ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη 
διδασκαλία, καθώς και την ανάγκη για προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων 
που διαθέτουν κίνητρα για την εργασία τους, στέρεο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό 
υπόβαθρο και παιδαγωγικές ικανότητες για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού· ζητεί να 
δημιουργηθούν συστήματα συνεχούς ποιοτικής κατάρτισης και στήριξης για τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές· 

11. υποστηρίζει ότι στον σύγχρονο ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο και 
αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, η επάρκεια σε άλλες γλώσσες αποτελεί ουσιώδη δεξιότητα 
και προσφέρει στα άτομα τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον κόσμο με πλέον άμεσο 
και ουσιαστικό τρόπο, ενώ προετοιμάζονται καλύτερα για να συναγωνιστούν και να 
επιτύχουν στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν τον στόχο τους προκειμένου να μάθουν όλοι οι πολίτες τουλάχιστον δύο 
ξένες γλώσσες και να αρχίσουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε νεαρή ηλικία, όπως 
ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2017·
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