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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Οι ηγέτες καλούνται να συζητήσουν και να δώσουν στρατηγικό προσανατολισμό στις ακόλουθες έξι βασικές
προτάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης που θα ληφθεί για το
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο:
1. ενίσχυση του προγράμματος Erasmus+ για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που καλύπτει ήδη (μαθητές, φοιτητές,
ασκουμένους, μαθητευομένους και εκπαιδευτικούς), με στόχο τον διπλασιασμό του αριθμού των συμμετεχόντων
και την ένταξη στο πρόγραμμα ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες έως το 2025·
2. εκπόνηση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη,
καθορίζοντας έναν δείκτη αναφοράς σύμφωνα με τον οποίο έως το 2025 όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι που τελειώνουν
την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα έχουν καλή γνώση δύο γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους
γλώσσας·
3. εκπόνηση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και των σχολικών απολυτηρίων / περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Αυτό θα μπορούσε
να συνοδευτεί από μια νέα διαδικασία που θα βασίζεται σε εμπειρίες από υφιστάμενα συστήματα συνεργασίας, με
στόχο τη διευκόλυνση αυτής της αναγνώρισης και την περαιτέρω προώθηση της διασυνοριακής επικύρωσης των
πιστοποιητικών κατάρτισης και διά βίου μάθησης («διαδικασία της Σορβόννης»)·
4. ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητας του μηχανισμού εγγυήσεων για τους δημιουργικούς και
πολιτιστικούς τομείς έως το 2020, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες και σε άλλους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από μεγαλύτερο αριθμό χωρών να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς·
5. ανάπτυξη πραγματικά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυώνονται
και να συνεργάζονται απρόσκοπτα σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς επίσης να ανταγωνίζονται διεθνώς,
συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης μιας Σχολής Ευρωπαϊκής και Διεθνικής Διακυβέρνησης (που θα εδρεύει
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία)·
NA-06-17-248-EL-C
ISBN 978-92-79-75249-0
doi:10.2775/853118

6. ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης του Euronews.

