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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ένταξη, η ποικιλομορφία, οι ίσες 
ευκαιρίες και η προσβασιμότητα βρίσκονται στον πυρήνα της υλοποίησης του 
Erasmus+, ενός από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ · τονίζει ότι η παροχή 
ίσων ευκαιριών σε όλους είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι εγγενής στις 
θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να διευκρινιστεί και να διευρυνθεί 
περαιτέρω ο ορισμός και η ερμηνεία των σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και/ή 
λιγότερες ευκαιρίες1 σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, οι 
πιο ηλικιωμένοι· τονίζει τις δυσκολίες πρόσβασης και παρακολούθησης αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τα προφίλ των δικαιούχων που έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα· 
επομένως, πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα μέσο για να παρακολουθείται εάν και 
πως το πρόγραμμα προσεγγίζει συμμετέχοντες από ευάλωτες και μειονεκτούσες 
ομάδες, ώστε να μην μένει κανείς στο περιθώριο2·

2. υπενθυμίζει ότι ορισμένες αναφορές προς το Κοινοβούλιο εγείρουν το ζήτημα των 
διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές του προγράμματος Erasmus+ 
κατά την άφιξή τους στις χώρες υποδοχής3· υπογραμμίζει ότι το Erasmus+ θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα σχέδια διεθνοποίησης των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα, υπερβαίνοντας τα σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, 
κοινωνικοοικονομικά, γλωσσικά και άλλα είδη εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα, 
και προσφέροντας σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες και ποιοτική υποστήριξη και 
καλύτερη καθοδήγηση σε συμμετέχοντες από υποεκπροσωπούμενες ομάδες ή/και 
άτομα με συγκεκριμένες ανάγκες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια περίοδο στο 
εξωτερικό· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της κινητικότητας των σπουδαστών, όπως η εφαρμογή Erasmus+ για φορητές 
συσκευές, το «Erasmus χωρίς χαρτί» ή η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα, που 
καθιστούν τη διαχείριση των διοικητικών βημάτων πιο ευέλικτη και επιτρέπουν σε 
κάθε σπουδαστή να επωφελείται από τις ίδιες υπηρεσίες· τονίζει τη σημασία του ρόλου 
των πρώην συμμετεχόντων στο Erasmus+ και των δικτύων αποφοίτων στην προώθηση 
του προγράμματος στο ευρύτερο κοινό· 

3. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη πόρων και την υποστελέχωση των εθνικών 
υπηρεσιών Erasmus+ και στις ανεπαρκείς προσπάθειες όσον αφορά τη μείωση των 
διοικητικών φραγμών στην κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020· 
υπογραμμίζει ότι οι εθνικοί οργανισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο διασφαλίζοντας 
ότι τα έργα είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά και ποικίλα· επομένως, πιστεύει ότι 
όλοι οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να οργανώνουν στοχευμένες ενημερωτικές 
εκστρατείες και να διορίζουν έναν υπεύθυνο ένταξης και διαφορετικότητας για να 
προσεγγίσει τους σπουδαστές με ειδικές ανάγκες ή/και λιγότερες ευκαιρίες και να 
αυξήσει το επίπεδο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τις 

1 Όρος που χρησιμοποιείται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για το Erasmus+.
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Erasmus + Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στον τομέα της νεολαίας, 
2014.
3 Όπως φαίνεται από την αναφορά 1106/2018.
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διαθέσιμες ευκαιρίες και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και να τους παρέχει 
συμβουλές σχετικά με πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος Erasmus+, όπως καθυστερημένες αποζημιώσεις4 ή τυχόν 
εμπόδια που προκαλούνται από εξωτερικούς και απρόβλεπτους παράγοντες όπως η 
κρίση COVID-195· τονίζει ότι μια υποστηρικτική προσέγγιση για τους δικαιούχους με 
ειδικές ανάγκες ή/και λιγότερες ευκαιρίες είναι καίριας σημασίας για την άρση των 
φραγμών που εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα· 

4. πιστεύει ότι το Erasmus + θα πρέπει να ενθαρρύνει τους ενδιαφερομένους φορείς να 
μοιράζονται την εμπειρογνωμοσύνη τους σε θεσμικό επίπεδο, να έρχονται σε επαφή και 
να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, να χτίζουν διοικητικές ικανότητες και να 
δημιουργούν καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία για τη στήριξη της πολυμορφίας και της 
ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες· χαιρετίζει, υπό αυτή την έννοια, τις 
συγκεκριμένες προσπάθειες για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφερομένων φορέων και για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών χωρίς 
αποκλεισμούς που επιδιώκουν την ένταξη στην εκπαίδευση εκείνων που έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες λόγω οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών λόγων, ή εξαιτίας 
αναπηρίας ή κατάστασης της υγείας τους ή λόγω γεωγραφικής απομόνωσης· τονίζει 
τον ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών και των ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το πρόγραμμα, την ενημέρωση και την υποστήριξη μελλοντικών 
σπουδαστών·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 είχε διάφορα αρνητικά 
αποτελέσματα6 στην εκπαίδευση, καθώς και στην εφαρμογή του προγράμματος 
Erasmus+· υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί ως 
πιο συνεκτικό, αποτελεσματικό και ευθυγραμμισμένο με τις αναδυόμενες ανάγκες, 
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο περιεκτικό, ικανό να 
προσεγγίσει περισσότερα ευάλωτα και μειονεκτούντα άτομα και να διευκολύνει τη 
συμμετοχή μικρότερων οργανώσεων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της για βελτίωση της συμμετοχικότητας του προγράμματος Erasmus+ όσον αφορά τη 
γεωγραφική του ανάπτυξη και την ειδική χρηματοδοτική στήριξη· 

6. πιστεύει ότι ο κίνδυνος στιγματισμού στη χώρα διαμονής των συμμετεχόντων μπορεί 
να τους αποθαρρύνει να αυτοπροσδιορίζονται ως μειονεκτούντες, γεγονός που μπορεί 
να παρεμποδίσει την κινητικότητά τους, τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων από τις 
αρχές και την παρακολούθηση της συμμετοχής τους στο Erasmus+7· ζητεί αναγνώριση 
του καθεστώτος αναπηρίας σε επίπεδο ΕΕ και ενθαρρύνει τις δομές υποδοχής να 
εγγυώνται στους συμμετέχοντας στο Erasmus+ τις ίδιες εύλογες διευκολύνσεις και 
εγκαταστάσεις με τα ιδρύματα καταγωγής· θεωρεί αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα, παρέχοντάς τους κατάλληλη στέγαση και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες τους, πριν από την αναχώρηση, αλλά και 

4 Όπως φαίνεται από την αναφορά 2466/13.
5 Όπως φαίνεται από την αναφορά 0125/21.
6 Di Pietro, G. et al., The likely impact of COVID-19 on education: Σκέψεις με βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία 
και τα πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2020. 
7 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M., ERASMUS+ International Credit Mobility – a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner Countries, (μελέτη της κινητικότητας των μειονεκτούντων φοιτητών από 
χώρες εταίρους), Support and Promotion for Higher Education Reform Experts (SPHERE), January 2020.
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κατά την περίοδο της διαμονής τους στο εξωτερικό· 

7. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις αρχές της διαδικασίας της Μπολόνια και τις αρχές και 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αμφότερες τα καλούν να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια για την ενίσχυση 
της ένταξης· 

8. υπογραμμίζει τη σημασία και προσβλέπει σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική 
προσέγγιση για την ένταξη στα διάφορα προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία και την 
εκπαίδευση, μεταξύ άλλων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να 
ορισθεί το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και θεωρεί την πρόταση αυτή ευκαιρία 
για την ανάπτυξη μιας τέτοιας ολοκληρωμένης προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει προσεκτικά τη δυνατότητα συνδυασμού των προγραμμάτων Erasmus+ και 
Interrail8, υποστηρίζοντας έτσι τους σπουδαστές, ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθεί μεγαλύτερη ισότητα και ένταξη, λαμβάνοντας 
υπόψη το πραγματικό εισόδημα των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Erasmus+ και των σχετικών διεθνών πολιτικών 
που αφορούν σπουδαστές με ειδικές ανάγκες και/ή λιγότερες ευκαιρίες· επισημαίνει ότι 
μπορούν να επιδιωχθούν πιθανές ευθυγραμμίσεις με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της UNESCO·

9. τονίζει ότι θα πρέπει να τονωθεί περαιτέρω η χάραξη εθνικής πολιτικής όσον αφορά 
τους σπουδαστές με ειδικές ανάγκες και/ή λιγότερες ευκαιρίες· καλεί τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν σχέδια Erasmus+ για να προσελκύσουν στις χώρες τους συμμετέχοντες με 
αναπηρίες και εκπαιδευόμενους από ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες· καλεί τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναδείξουν μεμονωμένα σχέδια κινητικότητας και 
εμπειριών από άτομα με αναπηρίες· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου 
να στηρίξουν μέσω του Erasmus+ την πρόσβαση των γυναικών και την προώθηση της 
θέσης τους στα μαθηματικά, την πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και την 
τεχνολογία·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση των «Ημερών Erasmus», που 
καθιστούν δυνατή την καλύτερη επικοινωνία με ένα ευρύτερο κοινό, τη σύνδεση 
ατόμων που μετακινούνται στον ίδιο προορισμό, την ανεπίσημη ανταλλαγή εμπειριών 
και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση των οφελών της κινητικότητας· θεωρεί ότι, για να 
καταστεί το πρόγραμμα πιο περιεκτικό, είναι απαραίτητο να παρέχεται κατάλληλο και 
προσβάσιμο ενημερωτικό υλικό και να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα 
επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή οι εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο, σε 
συνεργασία με τοπικές δομές και εξειδικευμένες οργανώσεις· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ είναι 
προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την ορατότητα των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες ή/και λιγότερες 
ευκαιρίες ώστε να προωθηθεί η ποικιλομορφία και η ένταξη·

8 Όπως ζητείται στην αναφορά 0681/2021.
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12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν σωστά την έλλειψη 
εξοικείωσης με το πρόγραμμα Erasmus+, τα εμπόδια στην ενημέρωση, τα εμπόδια στη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα προβλήματα στέγασης, τα εμπόδια για τις υπηρεσίες 
υποστήριξης στο εξωτερικό και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη δυνατότητα 
μεταφοράς των επιχορηγήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και άλλοι 
συμμετέχοντες από ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παρακολουθούν κατά πόσον προσεγγίζονται εκπαιδευόμενοι από αυτές 
τις ομάδες· 

13. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη έγκριση από την Επιτροπή του πλαισίου 
μέτρων για την περίοδο 2021-2027, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της πολυμορφίας 
και της ένταξης στα τρέχοντα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μελλοντική 
εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου σε εθνικό επίπεδο· 
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