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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών
συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάπτυξη του
ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο γνώσης
(2009/C 302/03)
Το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, συνερχόμενοι στα πλαίσια του Συμβουλίου,

γήρανσης του πληθυσμού, οι τρεις συνιστώσες του τριγώνου
της γνώσης πρέπει να λειτουργούν όλες εύρυθμα και να αλλη
λεπιδρούν πλήρως μεταξύ τους,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

— ότι οι βασικές αξίες της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσα
βών που εστιάζονται στη μεγέθυνση και τις θέσεις απασχόλησης
ως μέσων επίτευξης ενός μέλλοντος ευημερίας, δικαιοσύνης και
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για την Ευρώπη και στον
κεντρικό ρόλο του τριγώνου της γνώσης σε αυτήν την εξέλιξη,
— τη διαβεβαίωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών
της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 ότι «η εκπαίδευση και η
κατάρτιση αποτελούν προαπαιτούμενα ενός λειτουργικού τριγώ
νου της γνώσης (εκπαίδευση — έρευνα — καινοτομία) και
διαδραματίζουν καίριο ρόλο προκειμένου να δοθεί ώθηση στη
μεγέθυνση και την απασχόληση» καθώς και την έκκληση που
απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 19ης
και 20ής Μαρτίου 2009 να θεσπιστούν επειγόντως συγκεκρι
μένα μέτρα για την «ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»
και την «ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων
στην έρευνα, τη γνώση και την παιδεία.»
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

— ότι ο θεμελιώδης ρόλος της παιδείας είναι να διασφαλίζει την
εξέλιξη των ατόμων ώστε να μπορέσουν να πραγματώσουν πλή
ρως τις δυνατότητές τους στη σημερινή κοινωνία και ότι, κατ’
επέκταση, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων επω
μίζονται ιδιαίτερα ευρύ φάσμα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
Ωστόσο, η ιδιαίτερη λειτουργία της εκπαίδευσης ως βάσης του
τριγώνου της γνώσης πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω.

ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥ
ΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ:

Θα ενδυναμώσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης και την
ανάπτυξη μιας δημιουργικής οικονομίας και κοινωνίας στηριζόμενης
σε υψηλό επίπεδο γνώσεων μέσω:

— ενός ιδιαίτερα ενισχυμένου και συνεχώς αναπτυσσόμενου γνω
στικού υποβάθρου στα πανεπιστήμια (1) και τα ερευνητικά κέν
τρα που θα μπορούσε να μεταφράζεται ταχέως σε καινοτόμα
προϊόντα, υπηρεσίες, προσεγγίσεις και μεθόδους της ευρύτερης
οικονομίας και κοινωνίας εν γένει,

— ότι η παρατεταμένη ύφεση συνεχίζει να έχει σοβαρό αντίκτυπο
στην παγκόσμια οικονομία και ότι απαιτείται πλήρης εφαρμογή
της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβών, με έμφαση στο
τρίγωνο της γνώσης, ως βάσης για την αποτελεσματική και
βιώσιμη ανάκαμψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένω,

— της προώθησης δημιουργικού, καινοτόμου και επιχειρηματικού
πνεύματος μαθητών, εκπαιδευομένων, σπουδαστών, δασκάλων
και ερευνητών στην οποία θα στηρίζεται η σταδιακή ανάπτυξη
μεγαλύτερης επιχειρηματικής παιδείας μέσω της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης από κοινού με μια περισσότερο δυναμική
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ένα πιο ειδικευμένο εργατικό
δυναμικό.

— ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξοπλιστεί για να αντι
μετωπίσει τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις μιας ανταγωνιστικής
παγκόσμιας οικονομίας, της αλλαγής του κλίματος και της

(1) Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, ο όρος πανεπιστήμια χρησι
μοποιείται για όλους τους τύπους τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμά
των.
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Θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικής προόδου:
— για την υλοποίηση του στόχου της πρωτοβουλίας «Νέες δεξιό
τητες για νέες θέσεις εργασίας» ώστε να βελτιωθεί η απασχολη
σιμότητα των πολιτών της ΕΕ σε μια μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας,
— για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων (1).
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

— την ανάγκη να γεφυρωθεί το πολιτιστικό χάσμα μεταξύ εκπαί
δευσης — με την έννοια της διδασκαλίας, της μάθησης και της
μετάδοσης κοινωνικοπολιτιστικών αξιών — και της έρευνας και
καινοτομίας στη σφαίρα του εμπορίου,
— την ανάγκη για μια περισσότερο καινοτόμο και επιχειρηματική
παιδεία στον πανεπιστημιακό τομέα,
— την ανάγκη να βελτιωθεί η επικοινωνία και η κινητικότητα
μεταξύ του κόσμου της διδασκαλίας και της έρευνας και του
κόσμου των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας και να
ενισχυθεί η κινητικότητα και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των
διαφόρων πανεπιστημιακών και ερευνητικών επιστημονικών κλά
δων,
— την ανάγκη περαιτέρω μεταρρύθμισης των διοικητικών και χρη
ματοδοτικών δομών των πανεπιστημίων ώστε να έχουν μεγαλύ
τερη αυτονομία και ευθύνη προκειμένου να διευκολυνθεί η
μεγαλύτερη ποικιλία ροής εσόδων και η αποτελεσματικότερη
συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και να εφοδιασθούν
τα πανεπιστήμια ώστε να συμμετέχουν στο τρίγωνο της γνώσης
σε παγκόσμια κλίμακα.
ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

— η έννοια του τριγώνου της γνώσης συναρτάται με την ανάγκη
βελτίωσης των επιπτώσεων των επενδύσεων στις τρεις μορφές
δραστηριότητας — εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία — με
συστηματική και συνεχή αλληλεπίδραση,
— η πλήρης ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης απαιτεί συνε
πέστερη χάραξη πολιτικής και συνεργασία μεταξύ των τομέων
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό επί
πεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών,
— για να εκπληρώσει η εκπαίδευση το ρόλο της στο τρίγωνο της
γνώσης, οι στόχοι και τα αποτελέσματα της έρευνας και της
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκπαίδευση, με
τη διδασκαλία και τη μάθηση να υποστηρίζονται από μία
ισχυρή ερευνητική βάση, και με περιβάλλοντα διδασκαλίας και
μάθησης αναπτυγμένα και βελτιωμένα με μεγαλύτερη ενσωμά
τωση εποικοδομητικής σκέψης και καινοτόμων συμπεριφορών
και προσεγγίσεων,
— η παραδοσιακή ακαδημαϊκή παιδεία των πανεπιστημίων πρέπει
να συμπληρωθεί με την επίγνωση ότι αυτή καλείται να διαδρα
ματίσει βασικό ρόλο και για τη δημιουργία ενός περισσότερο
εξειδικευμένου και ευέλικτου εργατικού δυναμικού με επιχειρη
ματικότητα, που θα αποτελέσει το θεμέλιο της οικονομικής
(1) Πρβ. το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 23 ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά
με τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων χάριν της ανταγωνιστικότητας
της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης (έγγρ. 16096/1/07)
και την ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη της ατζέντας εκσυγχρονι
σμού για πανεπιστήμια: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία» του Μαΐου
2006 (γρ. 9166/06).
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ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς και βελτιωμένη ποιότητα
ζωής, τα επόμενα έτη. Η εκπαίδευση των ερευνητών και των
καθηγητών θα πρέπει να τους καταστήσει ικανούς να ενσταλά
ξουν τη νοοτροπία καινοτομίας στους οργανισμούς στους οποί
ους εργάζονται,

— το τρίγωνο της γνώσης πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την
ανάπτυξη στρατηγικών δια βίου μάθησης σε εθνικό, περιφερει
ακό και θεσμικό επίπεδο, ώστε να αναμειγνύονται τα πανεπι
στήμια περισσότερο στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων που είναι
σημαντικές για την οικονομία της γνώσης, ενώ οι κανόνες απο
δοχής θα αναγνωρίζουν επαρκώς την αξία της προηγούμενης
μαθησιακής και επαγγελματικής εμπειρίας,

— οι νέες ιδέες και οι καινοτομίες δημιουργούνται από την συγκέ
ντρωση διαφόρων ειδών γνώσης και μέσω της αναζήτησης νέας
γνώσης που προκαλεί η περιέργεια. Για τον λόγο αυτό, εκτός
από τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, έχει θεμελιώδη
σημασία να αναγνωρισθεί ότι η ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην καινοτομία,

— ο πλουραλισμός στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά
συστήματα πρέπει να θεωρηθεί προσόν για την ανάπτυξη ποι
κίλων προσεγγίσεων για ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο της
γνώσης.

ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ:

1. Ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ πολιτικών
στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινο
τομίας
Χρειάζεται συνεκτικότερη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης
και κρατών μελών που να ενσωματώνει πλήρως τις τρεις συνι
στώσες του τριγώνου της γνώσης. Οι πολιτικές στα πεδία της
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας πρέπει να αλλη
λοενισχύονται, ώστε να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη ενός πλήρως
λειτουργικού τριγώνου γνώσης και να επιταχυνθεί η μετάβαση
προς μια αληθινή οικονομία και κοινωνία της γνώσης. Μέσα στο
πλαίσιο των υφισταμένων διαδικασιών υποβολής εκθέσεων της
ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να υπο
βάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που λαμ
βάνονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της
καινοτομίας για τη στήριξη της ολοκλήρωσης του τριγώνου
της γνώσης. Η έκθεση θα πρέπει να περιέχει την επισήμανση
των εμποδίων καθώς και προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

2. Επιτάχυνση της παιδαγωγικής μεταρρύθμισης
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τα ιδρύματα κατάρτισης να εξασφαλίζουν ότι τα
προγράμματα σπουδών καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας και
εξετάσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομέ
νου του επιπέδου διδακτορικής διατριβής, θα ενσωματώνουν και
θα ενισχύουν την δημιουργικότητα, την καινοτομία και το επι
χειρηματικό πνεύμα Προς τούτο πρέπει τα προγράμματα σπου
δών να καταρτίζονται σε συνεχή βάση, σε συνεργασία με τα
ερευνητικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και άλλους κύκλους συμ
φερόντων, εφόσον χρειάζεται.

12.12.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 302/5

3. Σύμπραξη πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και άλλων σημα
ντικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων

οποίες αξιοποιούν τη γνώση, και να προετοιμάζουν τους σπου
δαστές για τον μελλοντικό κοινωνικό και οικονομικό τους βίο.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να απαντήσουν άμεσα
στις εκκλήσεις δράσης που τους απευθύνονται στα συμπερά
σματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων
των κρατών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της
12ης Μαΐου 2009, για την ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ
ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και κοινωνικών εταίρων,
και ειδικότερα εργοδοτών, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης στενότερων δεσμών μεταξύ των
πανεπιστημίων και των κοινοτήτων που υπηρετούν, ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη κινήτρων για την κινη
τικότητα του προσωπικού μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσε
ων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπι
κού. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικού
κόσμου θα πρέπει να ενισχύεται και τούτο να αποτελεί τμήμα
των στρατηγικών των πανεπιστημίων στους τομείς της εκπαίδευ
σης, της έρευνας και της καινοτομίας.

7. Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και
Τεχνολογίας ως μοντέλου για το μέλλον

4. Μέτρα για την ανάπτυξη στα πανεπιστήμια μιας παιδείας
καινοτομίας
Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τα πανεπιστήμια να επι
ταχύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας «παιδείας και
νοτομίας» μέσω, μεταξύ άλλων, ενός δυναμικότερου και διαδρα
στικότερου μαθησιακού περιβάλλοντος και κινήτρων προς το
προσωπικό να αναμειχθεί σε προγράμματα με καινοτόμο διάστα
ση. Θα μπορούσαν να υπάρξουν χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και
κίνητρα σε θεσμικό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί μια «αλλαγή του
κλίματος» ούτως ώστε η συνεργασία με τις επιχειρήσεις να ανα
γνωρισθεί ως σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη της στα
διοδρομίας. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί ο θεμελιώδης ρόλος των
καθοδηγητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη
της ουσιαστικής ανάπτυξης μιας «παιδείας καινοτομίας».

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)
είναι η πρώτη πρωτοβουλία σε ενωσιακό επίπεδο που εστιάζεται
σε συνεκτική διάδραση μεταξύ όλων των συντελεστών του τρι
γώνου της γνώσης, συνεπώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ως παρά
δειγμα ορθής πρακτικής προς μίμηση για τα κράτη μέλη, τα
ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και τον κλάδο
των επιχειρήσεων που θα ενσωματώνει και τις τρεις πλευρές του
τριγώνου.
Οι μελλοντικές κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), οι
κύριες λειτουργικές οντότητες του ΕΙΚΤ, οφείλουν να έχουν το
δυναμικό να αναδείξουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προ
κλήσεων που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία (λ.χ. η
αειφόρος ανάπτυξη και η άμβλυνση και προσαρμογή των κλι
ματικών αλλαγών) μέσω ολιστικών και πολυτομεακών προσεγγί
σεων, καθώς και μέσω νέων μοντέλων διακυβέρνησης και χρη
ματοδότησης που να αποσκοπούν στην τόνωση της καινοτομίας
ανώτατων προδιαγραφών. Το ΕΙΚΤ οφείλει να διαδώσει αυτά τα
πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να εμπνεύσουν τη δημιουργία
άλλων κοινών πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα και δια
μέσου των συνόρων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη ανάπτυ
ξης του ρόλου της εκπαίδευσης εντός του τριγώνου της γνώσης.
Βάσει του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στην εκπαίδευση και κατάρτιση, η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει
ότι τα κράτη μέλη έχουν επίγνωση των βέλτιστων πρακτικών όσον
αφορά αυτές τις επτά προτεραιότητες και ότι μπορεί να γίνει
σύγκριση της προόδου που σημειώνεται σε αυτούς τους τομείς.
ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ:

5. Δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη μεταβιβάσιμης γνώ
σης
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον υπάρχουν
κατάλληλα κίνητρα για να αναπτύσσουν τα πανεπιστήμια γνώ
σεις που να μπορούν να μεταβιβάζονται στην ευρύτερη οικονο
μία για την ανάπτυξη καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που οι νομικές διατάξεις, οι δομές διακυβέρνησης ή
οι χρηματοδοτικές δομές εμποδίζουν τα ιδρύματα να επωφελού
νται από την εν λόγω ανάπτυξη και μεταβίβαση γνώσεων, τα
κράτη μέλη οφείλουν να αναπροσαρμόζουν το πλαίσιο εντός
του οποίου τα ιδρύματά τους λειτουργούν, ούτως ώστε να
αίρονται τα εμπόδια και να παρέχεται επαρκής αυτονομία στα
πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύσσουν ειδικές
στρατηγικές για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την μετάδοση
της γνώσης.
6. Νέες προσεγγίσεις για αξιολόγηση της ποιότητας
Ειδικότερα ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα κράτη μέλη
οφείλουν να συνεργασθούν ώστε να αναπτύξουν κριτήρια για το
«τρίγωνο της γνώσης» για την αξιολόγηση της ποιότητας των
ιδρυμάτων τους, τα οποία πρέπει να εστιάζονται στο αν η έρευνα
και η καινοτομία έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στις διδακτικές
και κεντρικές εκπαιδευτικές λειτουργίες και αν τα ιδρύματα
πέτυχαν να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που να
τονώνουν δημιουργικές και επιχειρηματικές προσεγγίσεις οι

— της διασφάλισης ότι η μετά το 2010 στρατηγική για την ανά
πτυξη και την απασχόληση θα καθιερώσει την εκπαίδευση ως
βάση του τριγώνου της γνώσης και υπογραμμίζει την ανάγκη
αλληλοϋποστήριξης και διάδρασης και των τριών πλευρών του
τριγώνου (εκπαίδευση — έρευνα — καινοτομία). Το συνολικό
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να διαδραματίσει
ρόλο στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων που είναι ανα
γκαίες για την ορθή λειτουργία του τριγώνου,
— της διασφάλισης πλήρους συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ
των στρατηγικών ανάπτυξης στον τομέα της ευρωπαϊκής τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης, της ευρωπαϊκής έρευνας και των πρωτο
βουλιών στον τομέα της καινοτομίας, και μάλιστα της ευρείας
βάσεως στρατηγικής για την καινοτομία και του ευρωπαϊκού
σχεδίου για την καινοτομία,
— να λάβει η Επιτροπή πλήρως υπόψη τις ανάγκες τής μετά το
2010 στρατηγικής για τη μεγέθυνση και την απασχόληση κατά
την προετοιμασία των προτάσεών της για τα κοινοτικά προ
γράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης και τους άλλους σχετι
κούς τομείς για την περίοδο που καλύπτεται από το επόμενο
χρηματοδοτικό πλαίσιο, καθώς και, από κοινού με τα κράτη
μέλη, να μελετήσει το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
τα διαρθρωτικά ταμεία για τη στήριξη των πρωτοβουλιών που
συνδέονται με την πλήρη ανάπτυξη της εκπαίδευσης ως βάσης
του τριγώνου της γνώσης.

