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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του διότι τα πρωτοφανή προβλήματα στη μάθηση, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, έχουν διευρύνει το εκπαιδευτικό χάσμα και, 
μαζί με αυτό, τις ανισότητες στα εκπαιδευτικά μας συστήματα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό των προσεγγίσεων με ειδικά μέτρα ένταξης που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της περαιτέρω υστέρησης ατόμων με αναπηρίες, 
μειονεκτούντων παιδιών και σπουδαστών από ευάλωτα και περιθωριοποιημένα 
περιβάλλοντα·

2. τονίζει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και 
προωθεί τη μετάβαση προς την ψηφιακή σχολική εκπαίδευση· επισημαίνει ότι πολλοί 
μαθητές δεν διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και τη διαδικτυακή υποδομή για να 
συμμετάσχουν στην ψηφιακή εκπαίδευση και υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε εξ αποστάσεως διδασκαλία και διδακτικό υλικό σε όλα τα επίπεδα, στη 
σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και στη διά βίου μάθηση, ούτως ώστε 
όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ή να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση· τονίζει, επιπλέον, τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην καθημερινή τους εργασία 
λόγω της πανδημίας COVID-19·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να παράσχει σε 
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και στα ιδρύματά τους επαρκείς υποδομές και άλλα 
εργαλεία, όπως ψηφιακή τεχνολογία, λογισμικό και χρηματοδοτική στήριξη για 
μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την παροχή ψηφιακών μαθημάτων, προκειμένου να 
ξεπεραστούν το διευρυνόμενο εκπαιδευτικό χάσμα και οι δυσχέρειες στην επιτυχή 
διεξαγωγή έρευνας που οφείλονται στην πανδημία· διαβλέπει την ευκαιρία που δίνεται 
τώρα για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η ευημερία για το μέλλον με πρόσθετη 
χρηματοδοτική στήριξη για ευκαιρίες εκπαίδευσης και καινοτομίας·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της ανακατεύθυνσης αχρησιμοποίητων 
ή αποταμιευμένων πόρων σε προγράμματα για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη 
νεολαία, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης·

5. σημειώνει ότι μπορεί η μετάβαση στην ψηφιακή σχολική εκπαίδευση να έγινε σε 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας αλλά και ότι ήδη κατατίθενται προτάσεις 
για νέα υβριδικά μοντέλα εκπαίδευσης που συνδυάζουν παραδοσιακές και ψηφιακές 
ενότητες μάθησης· προτείνει, ως εκ τούτου, να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι 
η ψηφιακή εκπαίδευση δεν αποβαίνει εις βάρος της χρηματοδότησης παραδοσιακών 
μοντέλων εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι ο απώτερος στόχος της σχολικής εκπαίδευσης 
είναι να καλλιεργηθεί η οικοδόμηση της κοινωνίας και η συνοχή, κάτι που 
επιτυγχάνεται ως επί το πλείστον μέσω παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης·

6. θεωρεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δημοκρατίας· εκφράζει 
την ανησυχία του για την άνοδο του εθνολαϊκισμού, της παραπληροφόρησης και της 
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κοινωνικής πόλωσης μετά την κρίση του ευρώ το 2010· θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να αυξήσει τη χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα, ιδίως για την προώθηση 
της αγωγής του πολίτη της ΕΕ και της συμμετοχής του πολίτη στο Erasmus +, στο 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στο πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες», 
προκειμένου να καλλιεργηθεί το αίσθημα του ανήκειν·

7. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις δυσανάλογα σοβαρές επιπτώσεις της 
πανδημίας στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς 
και στους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό, οι οποίοι διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, ιδίως για τις ΜΜΕ, και 
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας των κοινοτήτων, για τις 
οποίες η τρέχουσα κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία και ενδεδειγμένα 
μέτρα για τη στήριξη των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης στους τομείς 
αυτούς και να αυξήσει τον αριθμό των χρηματοδοτούμενων έργων, ως αναγνώριση του 
ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν οι τομείς αυτοί στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, ενώ καθίσταται προτεραιότητα η ανάκτηση των 
χαμένων θέσεων εργασίας·

8. επαναλαμβάνει τη σημασία της υλοποίησης των ειδικών συστάσεων του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου για τον πολιτισμό, τη νεολαία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τα μέσα 
ενημέρωσης με τη διάθεση επαρκών κονδυλίων του προϋπολογισμού για συναφή 
προγράμματα·

9. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατατάξει τον πολιτισμό και την 
εκπαίδευση στους τομείς προτεραιότητας που αξίζουν στήριξη από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % του συνολικού προϋπολογισμού των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, το 10 % σε επενδύσεις σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
δηλαδή στην εκπαίδευση που αποσκοπεί στην επίτευξη αριστείας, η οποία παρέχει 
κατάρτιση στις δεξιότητες του μέλλοντος, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της 
πρόσβασης όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση, και το 20 % στην ψηφιακή 
μετάβαση, που θα πρέπει να κατανεμηθεί εν μέρει για συγκεκριμένες ανάγκες, δράσεις 
και πολιτικές που σχετίζονται με τους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της 
νεολαίας, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού·

10. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να παρέχουν επαρκή και ευρεία στήριξη στον 
πολιτισμό, καθώς και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπροσανατολίσουν τη διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και στήριξη στους τομείς που έχουν πληγεί, μεταξύ άλλων μέσω της 
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και της 
Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII +) στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το δημοσιονομικό κονδύλιο του ΕΣΑ 
μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής· εκτιμά το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εξασφάλισε σημαντικές αυξήσεις για τα κονδύλια των 
προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Δικαιώματα και Αξίες» από το 
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2022 έως το 2027, οι οποίες θα προέλθουν κυρίως από πρόστιμα· ζητεί από την 
Επιτροπή μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την κατανομή των 
εν λόγω προστίμων· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω αύξησης της χρηματοδοτικής 
στήριξης για την περίοδο μετά το 2022 προκειμένου να βοηθηθούν η εκπαίδευση και οι 
τομείς και οι κλάδοι της δημιουργίας και του πολιτισμού ώστε να αναπτυχθούν και να 
ανακάμψουν από την κρίση της COVID-19· παροτρύνει την Επιτροπή να 
μεγιστοποιήσει τις συνεργίες και να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικότητες μεταξύ 
αυτών των προγραμμάτων και άλλων στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· επιμένει ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση 
στους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας μέσω του ταμείου 
InvestEU·

12. ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει την πολιτιστική έρευνα στο πρόγραμμα «Ορίζων», 
δεδομένου ότι ο πολιτισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση για ολικό εκ νέου 
αυτοπροσδιορισμό προκειμένου να αντεπεξέλθει στην ψηφιακή μετάβαση, η οποία 
επισπεύστηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία 
προετοιμασία· πιστεύει ότι η πανδημία και τα μέτρα που άπτονται των πρωτοκόλλων 
υγιεινής έχουν δημιουργήσει επίσης μια επείγουσα ανάγκη για νέες και καινοτόμες 
μορφές πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, παραγωγής και παρουσίασης, σε 
όλα τα στάδια της «αλυσίδας εφοδιασμού» του πολιτισμού· επισημαίνει, ως εκ τούτου, 
ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηριχθεί οικονομικά η σχετική έρευνα στους 
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας·

13. ζητεί να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες, τα θεματολόγια και οι πολιτικές της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας, των μέσων ενημέρωσης και του 
αθλητισμού· ζητεί να υλοποιηθούν πλήρως και εγκαίρως το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
την ψηφιακή εκπαίδευση και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης·

14. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα της κρίσης της COVID-19, τα μαθήματα φυσικής αγωγής 
και οι αθλητικές προπονήσεις έχουν διακοπεί στις περισσότερες περιπτώσεις και ζητεί 
να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την καθιέρωση και την 
επαναλειτουργία αυτού του τύπου εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 
παράλληλες προσπάθειες διευκόλυνσης της ψηφιοποίησής της χωρίς αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα των σχετικών δραστηριοτήτων·

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στους νέους 
όσον αφορά την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την απασχόληση· ζητεί να εγκριθεί 
χωρίς χρονοτριβή η Εγγύηση για τα Παιδιά και να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η Εγγύηση 
για τη Νεολαία από τα κράτη μέλη·

16. τονίζει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη για την πολιτιστική 
κληρονομιά μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας που ήρθαν να προστεθούν 
στις εν γένει προκλήσεις και απειλές που αντιμετώπιζε ήδη η πολιτιστική κληρονομιά· 
επισημαίνει ότι οι εργασίες συντήρησης έχουν σταματήσει ή έχουν μειωθεί σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, ότι τα πρωτόκολλα υγιεινής έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος των 
διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και ότι το λαθρεμπόριο 
τεχνουργημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των 
περιορισμών της κυκλοφορίας λόγω της μειωμένης παρουσίας προσωπικού και 
διαδικασιών διασφάλισης, τη στιγμή μάλιστα που η κλιματική αλλαγή και η 
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υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξακολουθούν να οδηγούν σε επιδείνωση της 
κατάστασης των μνημείων και να προσθέτουν προβλήματα στις προσπάθειες 
διαφύλαξης της κληρονομιάς· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να αυξήσει τα μέτρα 
χρηματοδοτικής στήριξης ειδικά για την πολιτιστική κληρονομιά·

17. παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τις διατάξεις ένταξης του Erasmus+ και του 
ΕΣΑ θεσπίζοντας ένα πλαίσιο ένταξης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος τους και 
βοηθώντας τους εθνικούς οργανισμούς να καταρτίσουν σχέδια δράσης, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων επικοινωνίας, ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσουν 
περαιτέρω τους Ευρωπαίους πολίτες και να επιτύχουν αποτελεσματικότερη στόχευση 
των επίδοξων ενδιαφερόμενων παραγόντων και δικαιούχων· τονίζει ότι αυτό θα 
απαιτήσει ειδικά μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης·

18. αναμένει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΑ για τον εθελοντισμό, καθώς 
πρόκειται για δραστηριότητα βασισμένη στην εμπειρία και ενισχύει την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να τεθεί ανώτατο όριο 20 % για εντός της χώρας δραστηριότητες και να διατηρηθεί ένα 
ενδεικτικό ποσοστό του προϋπολογισμού ύψους 6 % για το ανθρωπιστικό σκέλος, 
ενισχύοντας παράλληλα την οικοδόμηση ικανοτήτων σε αυτό το σκέλος·

19. επικροτεί τη λύση που υιοθετήθηκε με αυξημένο όριο ηλικίας τα 35 έτη για τους 
εθελοντές του ΕΣΑ στο ανθρωπιστικό σκέλος και ιδίως τη δυνατότητα συμμετοχής 
εμπειρογνωμόνων και προπονητών χωρίς όριο ηλικίας, για την κατάρτιση και τη 
βελτιστοποίηση των μαθησιακών οφελών για νεότερους εθελοντές μέσω μιας 
εντατικοποιημένης οικοδόμησης ικανοτήτων·

20. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζεται, να 
ενσωματώνεται και να εγγράφεται στον προϋπολογισμό σε όλες τις δράσεις της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας· 
υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των γνώσεων, της ενδυνάμωσης και των καινοτόμων 
ιδεών των πολιτών, ιδίως των νέων, θα συμβάλει στην προστασία των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας και θα επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050·

21. είναι πεπεισμένο ότι οι τομείς και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση των αλλαγών συμπεριφοράς που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της μετάβασης· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς παρέχουν τα πλέον 
αποτελεσματικά εργαλεία για την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής 
με βιώσιμο τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους·

22. χαιρετίζει τη δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus», 
που θα συμβάλει στη διαμόρφωση και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος· 
θεωρεί ότι ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας διαδραματίζουν καίριο και 
ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την καθιέρωση αυτής της πρωτοβουλίας· θεωρεί 
ότι το «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus» θα πρέπει να συμβάλει στην ανάκαμψη των τομέων 
και των κλάδων της δημιουργίας και του πολιτισμού μετά την κρίση που προκάλεσε η 
COVID-19· επιμένει ότι η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας δεν θα πρέπει να 
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προέρχεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»· θεωρεί ότι η επιτυχία της 
πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να δημιουργήσει συνεργίες μεταξύ 
των προγραμμάτων της ΕΕ·

23. ζητεί τη συνολική επανεξέταση των δαπανών της ΕΕ για δράσεις πολυμέσων και μια 
σαφέστερη και πιο προβλέψιμη στρατηγική δέσμευσης για τη βελτίωση της γνώσης και 
της κατανόησης των υποθέσεων της ΕΕ από τους πολίτες·

24. δεσμεύεται να ελέγχει προσεκτικά τα ετήσια προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες 
εκτελούνται ορθά, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, και ότι τα προγράμματα 
εργασίας δεν χρησιμοποιούνται ως μέσα χάραξης πολιτικής· αναμένει, σε σχέση με το 
Erasmus +, σαφή διάκριση στις γραμμές του προϋπολογισμού του σχεδίου 
προϋπολογισμού του 2022 μεταξύ κονδυλίων που τελούν υπό άμεση και κονδυλίων που 
τελούν υπό έμμεση διαχείριση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

25. καλεί την Επιτροπή να συντάξει ανοικτή και διαφανή αξιολόγηση των στόχων σε σχέση 
με τις δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, των μέσων 
ενημέρωσης και του αθλητισμού στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και 
να την καταστήσει διαθέσιμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

26. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά τα δοκιμαστικά σχέδια που 
δρομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύσει την προβολή και να 
μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή και ανάπτυξη των επιτυχημένων πρωτοβουλιών.
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