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Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Στις πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης η λήψη αποφάσεων
πραγματοποιείται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης
εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνεπώς, η ΕΕ
διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές προκλήσεις για όλα
τα κράτη μέλη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα
κράτη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].

Νομική βάση

Παρά το γεγονός ότι η επαγγελματική κατάρτιση καθορίστηκε ως ένας από τους τομείς
κοινοτικής δράσης στη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, η εκπαίδευση αναγνωρίστηκε
επισήμως ως τομέας αρμοδιότητας της ΕΕ από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Η
Συνθήκη προβλέπει ότι «η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου,
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας
και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των
κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία».
Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν τροποποίησε τις διατάξεις σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Τίτλος XII, άρθρα 165 και 166). Ωστόσο,
εντοπίζονται νέα στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν: για παράδειγμα, η Συνθήκη της
Λισαβόνας περιέχει διάταξη η οποία χαρακτηρίζεται στη σχετική βιβλιογραφία ως οριζόντια
«κοινωνική ρήτρα». Το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) αναφέρει ότι: «Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών
της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή … υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης [και] κατάρτισης».
Επιπλέον, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο
νομικό κύρος με τις Συνθήκες (άρθρο 6 της ΣΕΕ) αναφέρει ότι: «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα
στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση» (άρθρο 14)
καθώς και ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο
επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα» (άρθρο 15).

Στόχοι

Α. Στόχοι βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση πρέπει
να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης

[1]Βλέπε επίσης θεματολογικό δελτίο 5.13.4 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.13.4.pdf
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και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ σχετικά με την
εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως αυτοί ορίστηκαν από το Συμβούλιο το 2009, είναι οι εξής:
(1) υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας· (2) βελτίωση της ποιότητας και
της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· (3) προαγωγή της ισοτιμίας,
της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά· (4) ενίσχυση της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Β. Προτεραιότητες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
1. «Ευρώπη 2020» και «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»
Ιδιαίτερη ώθηση στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης έδωσε η έγκριση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», της πρωταρχικής στρατηγικής της ΕΕ που εστιάζει στην ανάπτυξη και την
απασχόληση. Παρά το γεγονός ότι η ευθύνη για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
εναπόκειται στα κράτη μέλη, η ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη στήριξη και συμπλήρωση των
προσπαθειών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων τους.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 παρέχεται στα κράτη μέλη κάθε χρόνο ειδική
καθοδήγηση για τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας υπό μορφή ειδικών συστάσεων ανά χώρα.
Οι στόχοι, τα μέσα και οι ρυθμίσεις για συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020, το οποίο
ισχύει μέχρι το 2020.
Με την ενδιάμεση επανεξέταση του πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» το 2015,
οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι επιβεβαιώθηκαν και ο κύκλος εργασίας ορίσθηκε σε πέντε
έτη (από τρία κατά την περίοδο 2010-2015). Το σημείο εστίασης έχει προσαρμοστεί ώστε να
αποτυπώνει τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τόσο για την απασχόληση όσο
και την προώθηση των θεμελιωδών αξιών και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η αλλαγή
αυτή αντικατοπτρίζεται επίσης στους έξι τομείς προτεραιότητας: (1) κατάλληλες και υψηλής
ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες να εστιάζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα,
με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά·
(2) εκπαίδευση για όλους, ισότητα, κατάργηση των διακρίσεων και προβολή των ικανοτήτων
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· (3) ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και
κατάρτιση, απολύτως εντεταγμένη στην ψηφιακή εποχή· (4) έντονη στήριξη των εκπαιδευτών·
(5) διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων με στόχο τη διευκόλυνση της
μάθησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού· (6) βιώσιμες επενδύσεις, επιδόσεις
και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η πρόοδος παρακολουθείται με τη βοήθεια δεικτών και σημείων αναφοράς, που έχουν
σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και στον εντοπισμό
προβληματικών σημείων. Βασικοί δείκτες χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση
της προόδου σε μια σειρά από πρόσθετους τομείς προτεραιότητας που επί του παρόντος δεν
καλύπτονται από σημεία αναφοράς, όπως οι γλώσσες, οι δεξιότητες των ενηλίκων, η επένδυση
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, οι τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT)
στην εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση.
Οι δείκτες και τα σημεία αναφοράς είναι σημαντικά μέσα για τη μέτρηση της προόδου στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Εκπαίδευση και κατάρτιση
2020» ορίσθηκαν τα ακόλουθα σημεία αναφοράς της ΕΕ για το 2020: (1) τουλάχιστον το
95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ τεσσάρων ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση· (2) το
ποσοστό παιδιών ηλικίας 15 ετών που παρουσιάζουν ανεπαρκείς επιδόσεις στην ανάγνωση, τα

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_el
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_el.htm
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μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 15%· (3) το ποσοστό
όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι χαμηλότερο
του 10%· (4) το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%· (5) τουλάχιστον το 15% των ενηλίκων κατά
μέσο όρο (ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25 και 64) θα πρέπει να συμμετέχει στη δια βίου μάθηση·
(6) τουλάχιστον το 20% των αποφοίτων της ανωτέρας εκπαίδευσης και το 6% των ατόμων
ηλικίας 18 έως 34 ετών με μια αρχική επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να έχει κάνει σπουδές
ή άσκηση στο εξωτερικό· (7) το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων (20 έως 34 ετών που
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση) που ολοκλήρωσε την
εκπαίδευση πριν από 1 έως 3 έτη πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 82%[2].
2. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την απασχόληση
Το 2016 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την
Ευρώπη» (COM(2016)0381), στην οποία προτείνονται δράσεις για τον εξοπλισμό των ατόμων
με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας και για την καλύτερη αξιοποίηση
των δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση ποιοτικής
θέσης εργασίας και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη ζωή τους.
Μια από τις πρωτοβουλίες που προτάθηκαν στο πλαίσιο του «Νέου θεματολογίου δεξιοτήτων»
είναι η επικαιροποίηση του πλαισίου Europass, για το οποίο είναι υπεύθυνο το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας από τους
μεγαλύτερους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ.
Το Europass, που άρχισε να λειτουργεί το 2005, αποτελεί ένα σύνολο εγγράφων και εργαλείων,
διαθέσιμων σε 28 γλώσσες, που έχουν ως στόχο να προσφέρουν βοήθεια τους πολίτες της
ζώνης του ΕΟΧ κατά την κατάρτιση του βιογραφικού τους σημειώματος και του προσωπικού
τους φακέλου προσόντων. Τον Οκτώβριο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε ένα κοινό πλαίσιο
για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα
(Europass), δηλαδή μια επικαιροποίηση της απόφασης του 2004. Το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος την πρόταση αυτή και θα καταλήξουν σε απόφαση βάσει
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ή το 2018.
Η διαδικασία της Κοπεγχάγης-Μπριζ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ
στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ η προτεραιότητα του
ανανεωμένου ευρωπαϊκού θεματολογίου για την εκπαίδευση των ενηλίκων είναι η προώθηση
της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Και στους δύο αυτούς τομείς περιλαμβάνονται ειδικές
προτεραιότητες για την περίοδο έως το 2020.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) αποτελεί την πρώτη
πρωτοβουλία της ΕΕ για την πλήρη ενσωμάτωση των τριών πλευρών του λεγόμενου «τριγώνου
γνώσης» (εκπαίδευση — έρευνα — καινοτομία) και επιχειρεί να διακριθεί ως διεθνές πρότυπο
αναφοράς, το οποίο θα εμπνεύσει και θα επιφέρει αλλαγές στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
βλ. θεματολογικό δελτίο 5.13.4).
Γ. Το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020)
Οι τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του αθλητισμού έχουν αναγνωρισθεί ως
κινητήρια δύναμη για την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

[2]Για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, βλέπε: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm Πέντε από τις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εξαρτώνται από τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης: η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», το «Ψηφιακό
θεματολόγιο», η «Ένωση καινοτομίας» και η «Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας».

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.13.4.pdf
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προκειμένου να ξεπερασθεί η κοινωνικο-οικονομική κρίση που πλήττει τις ευρωπαϊκές χώρες,
να τονωθεί η ανάπτυξη και η εργασία και να ενισχυθεί η κοινωνική ισότητα και ένταξη.
Με αυτά τα δεδομένα, το Erasmus+ αποτελεί το πρόγραμμα της ΕΕ για τους τομείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020.
Βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της Ένωσης που προωθούσαν τις ανταλλαγές και
την ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την εργασία των νέων.
Προορισμός του Erasmus+ είναι να στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών για
αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και του κοινωνικού κεφαλαίου της
Ευρώπης, ενώ παράλληλα στηρίζει την αρχή της δια βίου μάθησης, προωθώντας την τυπική,
μη τυπική και άτυπη μάθηση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι τους οποίους επιδιώκει το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι: (1) βελτίωση του επιπέδου των κύριων ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της σχέσης τους με την αγορά εργασίας[3] και της
συμβολής τους σε μια κοινωνία με συνοχή· (2) μέριμνα για ποιοτικές βελτιώσεις, αριστεία
στην καινοτομία, καθώς και διεθνοποίηση στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης· (3) προώθηση της ανάδυσης του ευρωπαϊκού τομέα δια βίου μάθησης και της
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτόν, καθώς σκοπός του είναι να συμπληρώνει
τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· (4) ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης· (5) βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών
και προώθηση της ευρείας γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης
στην ΕΕ.
Φιλόδοξος στόχος του νέου Erasmus+ είναι να προωθήσει τη συνεργασία και τον
αλληλοεμπλουτισμό μεταξύ των διαφόρων τομέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τη νεολαία, αίροντας τα τεχνητά σύνορα ανάμεσα στις διάφορες δράσεις και τους
τύπους σχεδίων, καλλιεργώντας νέες ιδέες, προσελκύοντας νέους παράγοντες από τον κόσμο
της εργασίας και της κοινωνίας των πολιτών και υποκινώντας νέες μορφές συνεργασίας. Όσον
αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, χρειάζεται να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί στο πλαίσιο
ορισμένων βασικών δράσεων. Η βασική δράση 1 επικεντρώνεται στην κινητικότητα των
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
καθώς και στην κινητικότητα του προσωπικού σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, η δε
βασική δράση 2 στρέφεται γύρω από τις εταιρικές σχέσεις, και η βασική δράση 3 υποστηρίζει
την μεταρρύθμιση της πολιτικής.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε τη στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στις
εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών. Συνεπώς, υποστηρίζει τη δημιουργία σταθερής
νομικής βάσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και έχει κατορθώσει να επιτύχει με το
έργο του αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμα για το Erasmus+,
ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης της ΕΕ στο
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σε δαπάνες με εντονότερο
μελλοντικό προσανατολισμό.

[3]Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εξακολουθούν να πάσχουν
στον τομέα της ανάπτυξης σωστών δεξιοτήτων που παρέχουν δυνατότητες απασχόλησης, και δεν συνεργάζονται
επαρκώς με τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες για να φέρουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο κοντά στην πραγματικότητα
του εργασιακού περιβάλλοντος.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης ενεργά στον κύκλο πολιτικής που συνδέεται με
το «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» και ανταποκρίνεται στις εκθέσεις που καταρτίζονται στο
πλαίσιο αυτό (για παράδειγμα με το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και με το ψήφισμα της
23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού πλαισίου
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης).
Το Κοινοβούλιο επιδεικνύει, επίσης, έντονο ενδιαφέρον για τις ανακοινώσεις της Επιτροπής
που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παραδείγματα
αποτελούν τα ψηφίσματά του Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τη μάθηση
κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά
με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της 20ής Απριλίου 2012,
σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της
22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, της 15ης Απριλίου 2014,
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, της 8ης Σεπτεμβρίου
2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης και της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα
εργαλεία για την προαγωγή της κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Το 2017 θα τεθεί σε ψηφοφορία σε σύνοδο ολομελείας έκθεση για την εφαρμογή του
προγράμματος Erasmus+ (2015/2327(INI)). Η εν λόγω έκθεση αναλύει τα πρώτα έτη
εφαρμογής του προγράμματος, επισημαίνει τις επιτυχίες του και προτείνει αλλαγές για να
βελτιωθεί το δεύτερο μέρος του πολυετούς προγράμματος πλαισίου.
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) και η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων (EMPL) καταρτίζουν επί του παρόντος κοινή έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με
το «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων». Αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σε σύνοδο ολομελείας
το καλοκαίρι του 2017. Αμφότερες οι επιτροπές εργάζονται από κοινού για την κατάρτιση
νομοθετικής έκθεσης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για νέα απόφαση για το Europass
(2016/0304(COD)).
Η επιτροπή CULT καταρτίζει επί του παρόντος έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την
«ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
στρατηγικής δια βίου μάθησης» (2016/2142(INI)).
Μέσα από το έργο του στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το Κοινοβούλιο
υποστηρίζει με συνέπεια ότι η εκπαίδευση έχει ζωτική σημασία, όχι μόνο επειδή δημιουργεί
ευκαιρίες για τους νέους, αλλά και επειδή προετοιμάζει τα άτομα ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες
σε πολύπλοκες κοινωνίες.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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