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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει ότι το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το «Δημιουργική 
Ευρώπη», ως βασικά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και 
τον πολιτισμό, συνιστούν ένα βασικό εργαλείο στην γενικότερη απάντηση στην 
κλιματική αλλαγή και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης 
για παραγωγή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, στην 
ευαισθητοποίηση για ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον εθελοντισμό για την προστασία 
του περιβάλλοντος, και στην ανάπτυξη δημιουργικών, πολυσυλλεκτικών και 
προσβάσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως 
και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
τη σημασία των αγροτικών πρακτικών ασκήσεων που υποστηρίζονται από το 
Erasmus+·

2. θεωρεί ότι το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά σε άλλες 
συναφείς πολιτικές, προγράμματα και κονδύλια της Ένωσης, και ιδίως εκείνα που 
σχετίζονται με την παιδεία και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τη 
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα·

3. τονίζει ότι το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υποστηρίζει την έρευνα για λύσεις που 
βασίζονται στη φύση, πράσινες τεχνολογίες και άλλες βιώσιμες λύσεις που μπορούν να 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος· υπογραμμίζει ότι 
ιδίως οι νεοφυείς εταιρείες, οι νέοι επαγγελματίες και οι νέοι που εργάζονται ήδη στον 
τομέα των καινοτόμων πράσινων λύσεων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση·

4. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η χρηματοδότηση μπορεί να 
διοχετευθεί σε θεματικά έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, του εθελοντισμού και του 
πολιτισμού· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις συνέργειες μεταξύ της πράσινης 
συμφωνίας και του Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», προκειμένου να συμπληρωθούν και να 
αλληλεπιδράσουν γόνιμα οι μέθοδοί τους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων·

5. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα που εγκρίνονται στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας εφαρμόζονται κατόπιν διαβούλευσης με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τους διάφορους ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζόμενους και με 
σκοπό τη διατήρηση της απασχολησιμότητας και την προώθηση της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας·

6. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς μια κοινωνία ουδέτερη ως προς το κλίμα απαιτεί 
νέες δεξιότητες και ικανότητες· σημειώνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δοθούν 
κονδύλια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων για τους φοιτητές και 
τους εργαζόμενους ώστε να καλυφθεί η εξειδικευμένη κατάρτιση και η απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να προσαρμοστούν και να διαπρέψουν 
στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο·
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7. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα στο πλαίσιο του επενδυτικού 
σχεδίου για να συμπληρωθούν τα προγράμματα Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης και «Δημιουργική Ευρώπη» στο πλαίσιο της μετάβασης σε περισσότερο 
φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, προωθώντας παράλληλα την 
πολυσυλλεκτικότητα και την προσβασιμότητα· είναι της άποψης ότι τα κίνητρα αυτά 
θα πρέπει να υποστηριχθούν από ένα φιλόδοξο και ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο 
του επενδυτικού σχεδίου· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες 
και να τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν τους λιγότερο ρυπογόνους τρόπους 
μεταφοράς, ιδίως το τρένο, χωρίς να στιγματίζονται, να υφίστανται διακρίσεις ή να 
αποκλείονται συμμετέχοντες που δεν έχουν άλλη δυνατή επιλογή από τις αεροπορικές 
μεταφορές·

8. υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων θα είναι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που θα καταστήσουν δυνατή τη μετάβαση σε μια οικονομία 
με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει ότι η αύξηση των επενδύσεων 
είναι απαραίτητη για την ανακαίνιση των ενεργοβόρων κτιρίων των σχολείων, των 
πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων προκειμένου να 
βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και, με τον τρόπο αυτό, να καταστούν 
περισσότερο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που προκύπτει από την κρίση COVID-
19, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα και τομείς, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
επιχειρηματίες που κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας τους 
ή οι οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τα δεινά της ανεργίας· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προσαρμόσει την πρόταση για το 
επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης που είναι 
συντονισμένη με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως είναι η πρωτοβουλία επενδύσεων 
για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και το προτεινόμενο πρόγραμμα SURE, καθώς και 
με μέσα ανάκαμψης, και ζητεί οι επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, της 
εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού να θεωρηθούν στρατηγικές, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πράσινη μετάβαση που προωθείται μέσω της Πράσινης 
Συμφωνίας.

10. ζητεί από την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για ισχυρότερη ενωσιακή συνεργασία στον 
τομέα της παιδείας σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

11. υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή συγκεκριμένων εξειδικευμένων σπουδών και 
προγραμμάτων στον τομέα αυτόν.



AD\1210148EL.docx 5/6 PE650.553v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 13.7.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

24
5
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius 
Botoş, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence 
Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Αλέξης Γεωργούλης, 
Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, 
Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, 
Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Isabel Benjumea Benjumea, Marcel Kolaja

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki



PE650.553v02-00 6/6 AD\1210148EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24 +

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, 
Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros 
Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

GUE/NGL Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

5 -

ID Christine Anderson, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

1 0

ECR Dace Melbārde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


