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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηο πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για ηην προώθηζη ηης 

κινηηικόηηηας ζηο πλαίζιο ηης ΕΕΚ – μια προζέγγιζη διά βίοσ μάθηζης 

(2015/2257(INI)) 

Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 165 θαη 166, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαη ηδίσο ην άξζξν 14, 

–  έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Κνπεγράγεο ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ 

εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, 

–  έρνληαο ππφςε ηε χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Ηνπλίνπ 2009, γηα ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαΐνπ 2009, ζρεηηθά κε 

έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο («EΚ 2020»)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα έλα 

αλαλεσκέλν πιαίζην επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (2010-2018)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+: ην πξφγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε λενιαία 

θαη ηνλ αζιεηηζκφ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2012, γηα ηελ 

επηθχξσζε ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο (2012/C 398/01)
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε αξηζ. 2241/2004/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην εληαίν θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαθάλεηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ (Europass)
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2011, κε ηίηιν «Νενιαία 

ζε θίλεζε – Πξνψζεζε ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ»
6
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 119 ηεο 28.5.2009, ζ. 2. 

2
 ΔΔ C 311 ηεο 19.12.2009, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 347 ηεο 20.12.2013, ζ. 50. 

4
 ΔΔ C 398 ηεο 22.12.2012, ζ. 1. 

5
 ΔΔ L 390 ηεο 31.12.2004, ζ. 6. 

6
 ΔΔ C 199 ηεο 7.7.2011, ζ. 1. 
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– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε 2006/962/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελίζρπζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πεξηφδσλ 

άζθεζεο, πξαθηηθήο θαη καζεηείαο
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

23εο Απξηιίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε (ΔΠΔΠ-ΓΒΜ)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηα δηαθνξεηηθά κέζα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, φπσο ην 

επξσπατθφ πιαίζην πηζηνπνίεζεο (CEC), ην επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο 

αθαδεκατθψλ κνλάδσλ (ECTS), ην επξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET), θαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη επαγγεικάησλ (ESCO), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Αλαζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ: επελδχνληαο ζηηο δεμηφηεηεο γηα 

θαιχηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα» (COM(2012)0669), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2014 πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζχζηαζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2009, γηα ηε 

δεκηνπξγία επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Μαΐνπ 2014, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε ησλ Τπνπξγψλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2015, ζρεηηθά κε κηα λέα ζεηξά 

κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ γηα ην δηάζηεκα 2015-2020, 

–  έρνληαο ππφςε ηε «Γήισζε ησλ Παξηζίσλ» γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

θαη ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ εγθξίζεθε ζηελ άηππε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο 

ΔΔ ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ζην Παξίζη (8496/15), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο θαη ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (Α8-

0049/2016), 

A.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ε θηλεηηθφηεηα γηα ιφγνπο 

                                                 
1
 ΔΔ L 394 ηεο 30.12.2006, ζ. 10. 

2
 ΔΔ C 351 E ηεο 2.12.2011, ζ. 29. 

3
 ΔΔ C 111 ηεο 6.5.2008, ζ. 1. 
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θαηάξηηζεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

λέσλ, ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ δηάινγν, ην πλεχκα αλνρήο, ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο κέζα 

ζε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά, θαη φηη 

έρνπλ απνδείμεη επαλεηιεκκέλσο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ πςεινχ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη απαζρνιεζηκφηεηα·  

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ε θηλεηηθφηεηα γηα ιφγνπο 

θαηάξηηζεο πξέπεη λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ηφζν ησλ ηξερφλησλ φζν θαη 

ησλ δηαδνρηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2002 νη επξσπαίνη ππνπξγνί επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο (VET/ΔΔΚ) μεθίλεζαλ ηε ιεγφκελε «δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο» γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ησλ επηδφζεσλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ΔΔΚ ζηελ Δπξψπε· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο βαζίδεηαη ζε ακνηβαία απνδεθηέο 

πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο επαλεμεηάδνληαη θαηά πεξηφδνπο κε ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ επθαηξηψλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, ε αλεξγία ζηελ ΔΔ παξέκεηλε ζην 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ 10,2% ην 2014 παξ’ φηη ππήξμε κηα βξαδεία αλάθακςε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ ΔΔ ε αλεξγία ησλ λέσλ αλέξρεηαη ζην 22,1% θαη φηη 

κφιηο ην 51 % ηε ειηθηαθήο νκάδαο 55-64 εξγάδεηαη, ελψ ην ράζκα ησλ θχισλ ζην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλέξρεηαη ζηηο 13,6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο· 

Σ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κε ηππηθή κάζεζε, ε άηππε κάζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, πνπ είλαη π.ρ. ε πξφσξε εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ, ν αλεπίηξεπηα πςειφο αξηζκφο λέσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, 

απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs/ΔΔΑΚ), θαη νη ειιείςεηο θαη αλαληηζηνηρίεο 

δεμηνηήησλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπλερίδεηαη ε αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

φπσο απνδεηθλχεη ην πςειφ πνζνζηφ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ θαηαγξάθνπλ νη 

θζηλνπσξηλέο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2015· 

H.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο είλαη ζε ρακειφηεξε ζέζε ζηελ ΔΔΚ 

θαη ρξεηάδνληαη ζηνρεπκέλε ηφλσζε· 

Θ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη απαηηείηαη κηα επαλεπηβεβαίσζε ηεο πνιηηηθήο δέζκεπζεο γηα 

ππνζηήξημε ηεο δξάζεο ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηεο ΔΔΚ, ηδίσο 

κέζσ δξαζηεξηνηήησλ θηλεηηθφηεηαο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιπδχλακσλ 

δεμηνηήησλ, φπσο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε πεξηέξγεηα θαη νη κεηαγλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη δηαπξνζσπηθέο θαη νη πνιηηηθέο δεμηφηεηεο· 

Η.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πξφζθαηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο επέηεηλαλ ηελ 

αλάγθε λα θαηαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα δηά βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 
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εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ) φρη απιψο πην απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη πην 

πξνζβάζηκα θαη πην αλνηθηά ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επξχηεξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε δελ ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο· 

ΗΑ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαξθήο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα κέηξα θηλεηηθφηεηαο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ηηο γλψζεηο ΔΔΚ είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο, ηδίσο ζηελ παξνχζα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα 

ηελ ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ πνπ εμεξεπλνχλ λένπο δξφκνπο ζην ζέκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΔΚ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ/VET) πνπ πξνσζείηαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα ζπληνληζηεί ζε κηα επξεία δηαδηθαζία 

δεκνθξαηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ· 

ΗΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη επηρεηξεκαηίεο, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά επηκειεηήξηα θαη 

ηζνδχλακνη επαγγεικαηηθνί θνξείο βηνηερληψλ φπσο θαη ζπλδηθάηα θαη άιινη 

ζεκαληηθνί θνηλσληθνί εηαίξνη, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔΚ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη σο πξνο ην ζρεδηαζκφ ηεο ΔΔΚ, ζα πξέπεη λα 

θαιπθζεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ πεδία φπσο ην δίθαην 

εκπφξην, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηα ελαιιαθηηθά επηρεηξεκαηηθά πξφηππα 

ζαλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο· 

ΗΓ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη κελ λα ελζαξξπλζεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ ψζηε λα 

απμεζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα, αιιά λα κελ θαηαζηεί ε κφλε πξνβιεπφκελε ιχζε γηα 

ηελ αλεξγία ησλ λέσλ· 

Αποηίμηζη ηων αποηελεζμάηων και πποζδιοπιζμόρ ηων βαζικών πποβλημάηων 

1.  εθηηκά πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη δεκφζην αγαζφ 

πνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ πξνζβάζηκν γηα φινπο· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε 

λα αληηκεησπίζνπλ φινπο ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ απνηξέπνπλ 

ηελ ίζε πξφζβαζε φισλ ζηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(ΔΔΚ/VET), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηηθφηεηαο· αλαγλσξίδεη πσο ν ξφινο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ήδε πθηζηακέλσλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ππέξ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ ΔΔΚ/VET ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ απφ άπνςε πξνζβαζηκφηεηαο, 

αλνηρηφηεηαο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο, ψζηε λα πξναρζεί κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, λα κεησζνχλ ηα πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ , θαη 

λα δηαζθαιηζηεί ή ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ γηα ηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο· ηνλίδεη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ αλάγθε γηα έλα επέιηθην, δηαθνξνπνηεκέλν θαη εμαηνκηθεπκέλν θάζκα 

επηινγψλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ θαηάξηηζε, πνπ ζα δηαηεξεί επίζεο ηε δηάζηαζε ηνπ 

θχινπ, γηα άηνκα κε κεηαλαζηεπηηθέο θαηαβνιέο ή απφ νηθνλνκηθψο κεηνλεθηνχζεο 
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νηθνγέλεηεο, εθπαηδεπφκελνπο απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηθέξεηεο, άηνκα κε αλαπεξίεο 

θαη άηνκα κε άιιεο εηδηθέο αλάγθεο· 

2.  επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε, ζε ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη εθπαίδεπζεο, λα δηαηεξείηαη ε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ πθίζηαληαη 

πνιιαπιέο κνξθέο δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φζσλ 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΓΜ θαη φζσλ πξνέξρνληαη απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

θνηλφηεηεο· ελζαξξχλεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ ψζηε νη 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζηηο δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε λα απμήζνπλ 

ηελ πξνβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα πνιηηηζηηθά 

εκπφδηα θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε έιιεηςε ελεξγνχ πξνδηάζεζεο 

θαη ε έιιεηςε γισζζηθψλ πξνζφλησλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία ησλ λέσλ· εθηηκά πσο πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ζε φινπο 

αδηαθξίησο ηνπο πνιίηεο ε πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα απηά· δεηεί λα εζηηαζζεί ε 

πξνζνρή ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ αλεξγίαο, φπσο π.ρ. ηα άηνκα κε αλαπεξίεο· δεηεί 

λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ ΔΔΚ θαη ε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

κέζα απφ κηα κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ δηαχισλ κάζεζεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ράξε ζε επθαηξίεο 

θαηάξηηζεο γηα νκάδεο κε αλεπαξθείο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γηα εξγαδφκελνπο 

επηπέδνπ θαηψηεξεο ή κέζεο εθπαίδεπζεο· ππελζπκίδεη φηη, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξναγσγή ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ ΔΔΚ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνξξνπία ησλ θχισλ θαηά ηελ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο εκπεηξίεο· 

πηζηεχεη φηη, ζην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα ηεζνχλ θηιφδνμνη ζηφρνη θαη λα 

παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη· 

4. επηζεκαίλεη ηελ αληζφηεηα κεηαμχ θχισλ σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηνπο ηνκείο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο κεραλνινγίαο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ (STEM) ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα δεζκεπζνχλ πιήξσο γηα ην πξφγξακκα Erasmus+ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ελ 

ιφγσ κεραληζκφ σο βαζηθή επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ STEM, ψζηε λα βειηησζνχλ 

νη πξννπηηθέο ησλ γπλαηθψλ λα μεθηλνχλ ζηαδηνδξνκία ζηνπο ηνκείο STEM θαη έηζη λα 

κεησζεί ε πθηζηάκελε αληζφηεηα δεμηνηήησλ ζην ελ ιφγσ πεδίν· 

5. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο, ζεκειησκέλνπ ζε έλα 

ηζρπξφ ζηνηρείν θηλεηηθφηεηαο – πνπ ζα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ ΔΔΚ– θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

κηαο ηζρπξφηεξεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο 

ηζαγέλεηαο· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε 2020· εθηηκά πσο ε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε 

ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ΔΔΚ), ε νπνία απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο· ηνλίδεη φηη ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε (ΔΔΚ/VET) είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ 
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απαζρφιεζεο γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο· 

7. πηζηεχεη φηη απηή ε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κηα αλαζεψξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ψζηε απηέο λα είλαη εχζηνρεο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, παξάιιεια κε ηελ θηλεηηθφηεηα σο πξνο 

ηα θέληξα θαηάξηηζεο θαη σο πξνο ηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη επίζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

πεξηφδνπο εκπεηξίαο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (π.ρ. έμη κελψλ) αληί ησλ αληηζηνίρσλ 

κηθξφηεξεο δηάξθεηαο· 

8. ζεκεηψλεη φηη νη επξσπατθνί πφξνη γηα ηα πξνγξάκκαηα Erasmus + θαη ΔΔΚ δελ είλαη 

αλάινγνη πξνο ηνπο αξηζκνχο ή ηηο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο 

παξερφκελεο απφ ηα ζρήκαηα απηά θηλεηηθφηεηαο, θαη θαιεί, θαηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε 

κέιε λα πξνσζήζνπλ δηκεξείο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ζα ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Erasmus+ θαη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ, νχησο ψζηε 

λα εληζρπζεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ λέσλ· 

9.  αλαγλσξίδεη ην ζπνπδαίν ξφιν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πθηζηακέλσλ πξνγξακκάησλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, φπσο ε βαζηθή δξάζε 1 ηνπ Erasmus+, ην 

Europass, ην επξσπατθφ ζχζηεκα αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET) θαη ην επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ)· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη κηα «επξσπατθή θνηηεηηθή 

ειεθηξνληθή θάξηα» πνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ επξσπατθή θνηηεηηθή ηδηφηεηα ζην 

πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη λα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο· 

10.  θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ηνπο επξσπατθνχο 

νξγαληζκνχο φπσο ην CEDEFOP, λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ ψζηε απηά λα πξνζθέξνπλ ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κηα πξνζηηζέκελε αμία φζνλ αθνξά ηα πξνζφληα, ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ην πεξηερφκελν, θαη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα θαζηεξσζνχλ πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηηο 

ζέζεηο καζεηείαο· 

11.  επηζεκαίλεη φηη νη πθηζηάκελεο πξσηνβνπιίεο θηλεηηθφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

φρη κφλν ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιά θαη ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

πξννπηηθψλ απαζρφιεζήο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζρεδηαζκνχ θαη δφκεζεο, ηελ ηθαλφηεηα 

ελέξγεηαο θαη πξνζαξκνγήο απέλαληη ζε λέεο θαηαζηάζεηο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο 

εγεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο επζχλεο, ηε 

γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο δεμηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, 

φπσο ε απηνπεπνίζεζε, ν ελζνπζηαζκφο, ε πεξηέξγεηα, ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε θαη, ε πξσηνβνπιία θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα· 

12.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Erasmus+ γηα ηελ 

θηλεηηθφηεηα κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρψλ αηηήζεσλ, κε 

ηελ απινχζηεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε ηε κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο αμίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

θηλεηηθφηεηαο ζε φια ηα ηδξχκαηα γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Έλσζε, θαη κε ηελ παξνρή θαιχηεξα ζηνρεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη θαηάξηηζεο ζηνπο 

απνδέθηεο θαη δηακεζνιαβεηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ θνιεγίσλ· ζε απηφ ην 

πιαίζην, ηνλίδεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο πξσηνβνπιίαο «European Schoolnet»· δεηεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή λα κεηψζεη ηνλ ζεκεξηλφ ππεξβνιηθφ θαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν 

δηνηθεηηθφ θφξην ηφζν γηα ηνπο αηηνχληεο φζν θαη γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηα ηδξχκαηα 

απνζηνιήο θαη ππνδνρήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη θαη λα απινπζηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, 

εγγξαθήο θαη ππνβνιήο εθζέζεσλ, θαζψο θαη ηα έξγα απηά θαζαπηά· επηζεκαίλεη επί 

πιένλ φηη ε ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία ζηα ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ιεηηνπξγεί σο 

εκπφδην ζηελ απιή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο·  

13.  δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη ζπζηήκαηα γηα ηε κείσζε ησλ 

γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θξαγκψλ ζηελ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θηλεηηθφηεηαο· εθηηκά πσο ηα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ 

πξφνδν σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο· ηνλίδεη φηη ηα ζπζηήκαηα δξάζεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηδίσο ηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο λα 

εμεηάζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ δηδαζθφλησλ θαη εθπαηδεπηψλ ΔΔΚ, 

ελζαξξχλνληαο θαη ζηεξίδνληαο ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαη λα ηνπο 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα 

ζρεδηαζηεί έλα κνληέιν αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξέρεη γλψζεηο 

γηα ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο ηεο 

ρψξαο πξννξηζκνχ, θαη πνπ ζα πξνάγεη θαη ζα πξνζθέξεη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο εο 

θηλεηηθφηεηαο απφ ηα θέληξα επηκφξθσζεο· 

14. επηζεκαίλεη φηη νη εηδηθφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε (ΔΔΚ) έρνπλ ηελ αλαγθαία επειημία ψζηε λα αζθνχληαη νπνπδήπνηε θαη φηη, 

θαηά ζπλέπεηα, ε θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, βνεζά ζην 

λα κεησζεί ην ράζκα δεμηνηήησλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηνπο λένπο, παξέρνληαο δεμηφηεηεο θαη κηα κνλαδηθή 

εκπεηξία ηνπ είδνπο πνπ απαηηείηαη γηα λα είλαη θαλείο αληαγσληζηηθφο ζηηο ζεκεξηλέο 

αγνξέο εξγαζίαο εληφο ηεο ΔΔ· εθηηκά πσο ην Erasmus+ βνεζά ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πνιπδχλακσλ θαη κεηαβηβάζηκσλ 

δεμηνηήησλ, φπσο ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ελψ παξάιιεια δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο 

γηα ζπκκεηνρή ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα, απνηειψληαο έηζη έλα απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο·  

15.  ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

θαη ινγνηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην Erasmus+ θαη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηά ηνπ· 

εθηηκά πσο ηα εκπνξηθά απηά ζήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ζηηο 

δεκνζηεχζεηο θαη ζηα θπιιάδηα πνπ αθνξνχλ ην Erasmus+· 

16. αλεζπρεί κήπσο νη λένη ζεσξήζνπλ ην Erasmus+ πξσηίζησο σο έλα πξφγξακκα γηα 

θνηηεηέο ηεο παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζεο· ζπληζηά, σο εθ ηνχηνπ, λα δνζεί 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε βειηίσζε, ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

ηεο πξνβνιήο ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ θαη ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θάζε πεδίν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Comenius), ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (Erasmus), ηεο δηεζλνχο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 
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(Erasmus Mundus), ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Leonardo da 

Vinci) θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Grundtvig), θαζψο θαη ηεο λενιαίαο (Νενιαία ζε 

Γξάζε) θαη ηνπ αζιεηηζκνχ· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απαζρφιεζεο λα 

δηαδψζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ην πξφγξακκα Erasmus+ θαη ηα ινηπά εξγαιεία πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ, ηδίσο κεηαμχ ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ· πηζηεχεη φηη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζα επηηξέςεη ζε πεξηζζφηεξα άηνκα λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο ηεο θηλεηηθφηεηαο·  

18. ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε δηαβνχιεπζεο θαη/ή ζπκκεηνρήο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηνκέα (ηδίσο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ), ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πιαηζίσζε, ηελ εθηέιεζε θαη ηε ζηήξημε πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ· 

ζεσξεί φηη ε επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ππνδνρήο· πηζηεχεη φηη κηα 

επέιηθηε θαη επνηθνδνκεηηθή εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

βαζηζκέλε ζηνλ δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζα δηαζθαιίζεη 

ηελ επηηπρία θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ΔΔΚ· είλαη ηεο γλψκεο φηη ε αληαιιαγή 

γλψζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ θέληξσλ θαηάξηηζεο θαη επηρεηξήζεσλ είλαη 

επίζεο αλαγθαία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο· ζεσξεί φηη 

ηνχην ζα κείσλε ην ράζκα κεηαμχ, αθελφο, ηεο πξνζθεξφκελεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηηθά πεξηκέλεη ηνπο λένπο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη, 

αθεηέξνπ, ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζε ηνκείο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ςεθηαθή θαη 

πξάζηλε νηθνλνκία, ελέξγεηα, άκπλα, πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε θηεξίσλ)· 

19. ππνγξακκίδεη ηηο βαζηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ ζρεδηάδνληαη 

δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο θαη φηαλ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

θηλεηηθφηεηα· αλαγλψξηζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη πξνζφλησλ θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηάξηηζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, είηε βάζεη αθαδεκατθψλ κνλάδσλ 

είηε βάζεη πηζηνπνηεηηθψλ· επίπεδν γισζζηθψλ γλψζεσλ· δηάξζξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ κάζεζεο ή ησλ ζπνπδψλ· πξαθηηθή αμία ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ εμεηάζεσλ κεηά ηελ επηζηξνθή ζην παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο· λνκηθέο πηπρέο· 

ελεκέξσζε ή θίλεηξα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ· θαζνδήγεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν θηλεηηθφηεηαο· θαη πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπνπδαζηή· θαιεί ζπλεπψο ηελ Δπηηξνπή λα βειηηψζεη ηνπο δείθηεο θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηνλ ηαθηηθφηεξν έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη θάζε αλαγθαία βειηίσζή ηνπο· 

20. επηζεκαίλεη φηη, ζήκεξα, κφλν ην 1 % ησλ λέσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηεπφκελσλ, 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζήο ηνπο· 

επηζεκαίλεη ηε δσηηθή αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κηα 

κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηεπφκελσλ εληφο ηεο ΔΔ, ψζηε λα δίδνληαη ζηνπο 
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καζεηεπφκελνπο νη ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο θνηηεηέο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο· 

ελζαξξχλεη ζπλεπψο ηελ ΔΔ λα ζεζπίζεη έλα «Καζεζηψο Δπξσπαίνπ Μαζεηεπφκελνπ»· 

θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ ψζηε θαη ε καζεηεία θαη ε άζθεζε λα 

ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ κηα επθαηξία θαηάξηηζεο, θαη φρη πεγή πξνζσξηλψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, λα κελ ππνθαζηζηνχλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη λα 

εγγπψληαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

θνηηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη κηζζνινγηθψλ δηθαησκάησλ· 

πξνηξέπεη επί πιένλ ηελ Δπηηξνπή λα αλαιχζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

θαζεζηψηνο, λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ, λα ελζαξξχλεη 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο ζπκκαρίαο γηα ζέζεηο καζεηείαο, λα αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο πεξί 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ καζεηείαο 

εληφο ηεο ΔΔ, θαη λα αληηκεησπίδεη ην ζέκα απηφ σο κηα ζηξαηεγηθή πξνηεξαηφηεηα· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη, θαη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ, κηα πξφηαζε γηα έλα 

επξσπατθφ ζχζηεκα καζεηείαο πνπ λα δηαζθαιίδεη έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο 

καζεηεπφκελνπο θαη εθπαηδεπφκελνπο ηεο ΔΔΚ· ηνλίδεη ηνλ ζεηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ λέσλ 

πξνθεηκέλνπ ε αληαιιαγή κεηαμχ γελεψλ λα κεγηζηνπνηεζεί ράξε ζε πεξηφδνπο 

άζθεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θαζψο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηα ηεο 

εκπεηξίαο κάζεζε κέζα ζε δηαγελεαθέο νκάδεο· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα εγθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε ε καζεηεία θαη ε άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ 

Erasmus+ λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ κε θαθφ ηξφπν θαη λα κελ θαηαζηνχλ εξγαιείν 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο· 

22. αμηνινγεί ζεηηθά ηελ έλαξμε πηινηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ην πξφζθαηα εγθξηζέλ 

«επξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε καζεηεία», σο βάζε γηα βειηηψζεηο ζην 

πξφγξακκα Erasmus+ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ 

καθξάο δηάξθεηαο· δεηεί λα ζεζπηζηεί έλα πιαίζην γηα καθξνπξφζεζκεο πξσηνβνπιίεο 

ζε αληίζεζε κε ηηο απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλεο ζην αληίζηνηρν έξγν δξάζεηο, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα κφληκν θαη βηψζηκν, πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη πξνβιέςηκν ζχζηεκα, 

πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία δεμηνηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· 

23.  επηζεκαίλεη φηη ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νκάδεο-ζηφρνη ηεο θηλεηηθφηεηαο, θαη φηη ε παξνρή 

θαιχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε· ηνλίδεη, ζπλεπψο, πφζν 

ζεκαληηθά κπνξεί λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηνλ θαιχηεξν 

εμνπιηζκφ ησλ καζεηψλ κε εγθάξζηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ εληέιεη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· 

24. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα βνεζνχληαη νη λένη πνπ αθνινπζνχλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

ψζηε λα μεπεξλνχλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ράξε ζε νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ζπλνδεπηηθά κέηξα, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ νκαδηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ 

θηλεηηθφηεηαο, κηα θαιχηεξε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη  ππνζηήξημε απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ πξηλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

θηλεηηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

επθαηξίεο ΔΔΚ, ε πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαιείσλ 
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πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο, θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο γισζζηθήο 

ππνζηήξημεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο γισζζηθνχο πεξηνξηζκνχο· 

25. ηνλίδεη φηη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ λέσλ πνπ εθπαηδεχνληαη ζε ζπζηήκαηα ΔΔΚ, θαη εηδηθφηεξα νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ε ηππνινγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε έιιεηςε 

εξγαιείσλ πξνζαλαηνιηζκνχ (θαη θξνληηζηεξίσλ/tutorial) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζηε δηάξθεηα πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο· 

26.  ηνλίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ λα αλαπηχζζνπλ ην δηθφ 

ηνπο ζχζηεκα δξάζεο κέζα ζηελ θνηλσλία· ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ έρεη εζηηάζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο, ηδίσο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη εληέιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ αηψλα 

απηνχ· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

ςεθηαθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο βησζηκφηεηαο, σο κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε 

πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο· 

27. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ελζάξξπλζε ελφο 

πνηνηηθνχ θαη θαιά νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΔΔΚ κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα επηηπγράλεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εζηηαζκέλε 

ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, ζηελ  πξαθηηθή θαηάξηηζε θαη 

ζηε γεληθή, ηππηθή, άηππε θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

θαζηεξψζνπλ κηα πξνζέγγηζε δηηηήο εθπαίδεπζεο ζηα ζπζηήκαηά ηνπο ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ή λα εληζρχζνπλ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα 

κέζσ πεξηφδσλ άζθεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε βηψζηκε 

έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ΔΔΚ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα δηεζληθά πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο· ππελζπκίδεη φηη ελ γέλεη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ΔΔΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο απαζρφιεζεο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή έληαμε, λα 

απμεζεί ε ζπκκεηνρή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, λα πξνσζεζεί ε επηηπρία θαη εχθνιε 

έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξάγκα πνπ αλακέλεηαη φηη ζα δηεπθνιχλεη 

ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο·  

28. δεηεί ηε ζηνρνζεηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία (ΔΔΤ) ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηελ έγθξηζε, ηε δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηε ζηήξημε ησλ 

εζεινληψλ, ψζηε λα απνηξαπεί ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο· 

29. ζεσξεί ιππεξφ ην φηη ε κε ηππηθή κάζεζε δελ έρεη κεησκέλε πξνβνιή θαη κεησκέλν 

κεξίδην πξνυπνινγηζκνχ ζην ηξέρνλ πξφγξακκα Erasmus+· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο κε 

ηππηθήο κάζεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηδίσο κέζσ ηεο εξγαζίαο ησλ λέσλ θαη ηνπ 

εζεινληηζκνχ ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο· δεηεί ε κε ηππηθή θαη ε άηππε κάζεζε λα 

απνθηήζνπλ ζαθή θαη εκθαλή ζέζε ζην πξφγξακκα Erasmus+· εθηηκά επί πιένλ φηη ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ λα δηέπνληαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο κε εθείλεο πνπ δηέπνπλ ηηο 
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ηνκεαθέο ζπκκαρίεο δεμηνηήησλ ή ηηο ζπκκαρίεο γλψζεο· 

30.  ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ππνδνκψλ, κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα απηήο 

ηεο ηειεπηαίαο· εθηηκά πσο, γηα λα δηνξζψζνπκε ηελ αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ, ζα 

πξέπεη λα δψζνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηηο πιαηθφξκεο ςεθηαθήο κάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο, ζηηο βηνηερλνινγίεο, ζηηο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ· 

πηζηεχεη ζεξκά φηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ραξάμνπλ κηα απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηζηνίρηζε, κε ηα ζπζηήκαηα ΔΔΚ, ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο· 

31. επηζεκαίλεη φηη, θαηά ηε κεηάβαζε ζε κηα πην ςεθηνπνηεκέλε νηθνλνκία, γίλεηαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηα ΔΔΚ γηα ηελ 

επαλεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ· 

Ππόζβαζη: βεληίωζη ηων επιλογών ηων νέων για κινηηικόηηηα ζηο πλαίζιο ηηρ επαγγελμαηικήρ 

καηάπηιζηρ 

32.  ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θαηά ηα πξφηππα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, ζην νπνίν ζα παξαπέκπνπλ νη πξνζθιήζεηο 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ην Erasmus+, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη κε ηνλ ζαθέζηεξν θαη 

αθξηβέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο επηινγέο θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο λένπο πνπ αθνινπζνχλ 

ΔΔΚ, εηδηθά κέζσ πνιππιαηθνξκηθψλ εθζηξαηεηψλ δξνκνινγνχκελσλ απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο, κε ηε ζπληνληζκέλε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ 

έρνπλ ελεξγφ ξφιν ή επηξξνή ζηελ ΔΔΚ· 

33. πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

πηζαλά νηθνλνκηθά εκπφδηα· δεηεί λα εμεηαζζεί ην ζέκα κηαο επξχηεξεο πξνβνιήο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνπλ ηε δηαηηζέκελε επηρνξήγεζε ή ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνρήο άιισλ ηχπσλ εληζρχζεσλ· εθηηκά πσο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη θαη λα επνπηεχεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Erasmus+, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ επηηπρή 

απνηειέζκαηα·  

34.  δεηεί θαιχηεξεο ζπλέξγεηεο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ηα κέζα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαη δεηεί ηδίσο ζπκπιεξσκαηηθά 

κέηξα πνπ ζα ζπλδένπλ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) κε ην Erasmus+, 

θαζψο θαη έλα κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

(πξνγξακκαηηζκφ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν)· 

35.  επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα κέηξα πνπ ζα επηδηψθνπλ ηνλ ζπληνληζκφ, ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ), θαη ησλ άιισλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ην Erasmus+, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· 
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36. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ρακειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ΔΔΚ, κε 

κέηξα φπσο ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ αηνκηθψλ επηδνηήζεσλ πνπ ρνξεγεί 

ε Δπηηξνπή, ή κηα αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ, ησλ ελδηάκεζσλ ηδξπκάησλ ή ησλ ΜΚΟ, είηε ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηδίνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο είηε απφ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο ζρέζεο ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί/νξγαλψζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο απφθηεζεο πξνζφλησλ θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ζηελ πεξηνρή ή ηελ επηθξάηεηά ηνπο· 

Από ηην κινηηικόηηηα ζηην απαζσοληζιμόηηηα: επικύπωζη και αναγνώπιζη μαθηζιακών 

αποηελεζμάηων, δεξιοηήηων και ικανοηήηων 

37.  ππνγξακκίδεη φηη ε απφθηεζε λέσλ, δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ ζην 

εμσηεξηθφ κπνξεί λα εκπλεχζεη θαη λα ηνλψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα· ηνλίδεη φηη νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε θηλεηηθφηεηα ζηε κάζεζε 

θαη θαηάξηηζε, φπσο ε δεκηνπξγία δηεζλψλ δηθηχσλ, κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθέο 

επηπηψζεηο θαη ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ηε δηεζληθή ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο· 

38. εθηηκά πσο ηα ζεκεξηλά θαη ηα κειινληηθά κέηξα θαηά ηεο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ 

πξέπεη φρη κφλν λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη λα ζπλδένληαη θαιχηεξα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο· 

39.  ηνλίδεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

κειινληηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ απνδνρψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα επξσπατθά θαη δηεζλή 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο απμάλνπλ ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

εμσηεξηθφ, φπσο δηαπίζησζε ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ ηεο Δπηηξνπήο ην 2013· ηνλίδεη 

φηη ε καζεηεία θαη ε άζθεζε ζην εμσηεξηθφ βειηηψλνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (ζην 79 % ησλ πεξηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Δπξσβαξφκεηξνπ ην 2013)
1
· 

40.  ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ κεηεθπαίδεπζε 

αλέξγσλ θάζε ειηθίαο θαη αηφκσλ πνπ απεηινχληαη κε κέηξα αλαδηάξζξσζεο· 

41. επηζεκαίλεη ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ αλνκνηφκνξθε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθχξσζεο θαη αλαγλψξηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, παξά ηελ απμαλφκελε 

ζχγθιηζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε ζπκβαηφηεηα 

ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε επηθχξσζε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

απνθηψληαη ζε εηαηξείεο ή ζε θέληξα επηκφξθσζεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ,  φπσο 

επίζεο θαη λα γίλεη ειθπζηηθφηεξν ην πξφγξακκα Erasmus+· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

βειηηψζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

(EQF/ΔΠΔΠ)
2
 θαη λα άξνπλ ηνπο θξαγκνχο· ελζαξξχλεη έλαλ νξηζκφ πεξί επξσπατθνχ 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf  

2
 Βιέπε:  χζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηε 

ζέζπηζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε, ΔΔ C 111 ηεο 6.5.2008, 

ζ. 1–7. 
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πξνηχπνπ πνπ λα είλαη απνδεθηφο θαη εθαξκφζηκνο ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ)·  

42. ελζαξξχλεη ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ απνθηψληαη ζην 

πιαίζην κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, ηδίσο κε κηα θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ φπσο ην Europass θαη ην ECVET· 

43. ππελζπκίδεη φηη, ράξε ζην EQF/ΔΠΔΠ, έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε αλαγλψξηζε 

πηπρίσλ, αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, πηζηνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ, πηζηνπνηεκέλσλ 

ηθαλνηήησλ, θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο απνθηεκέλεο ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ· δεηεί λα 

ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, φπσο ε εθαξκνγή ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο θαη αλαγλψξηζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε (ECVET)· ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ πξνζφλησλ ΔΔΚ πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ· 

44. δεηεί ηελ εθπφλεζε κηαο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

πξνζφλησλ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

φινπο ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο· ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 

πιήξσο νη ηξέρνπζεο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΔΚ· επηζεκαίλεη φηη ε κε 

αλαγλψξηζε πξνζφλησλ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020» γηα ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, 

ηελ νπνία θαηνρπξψλνπλ νη πλζήθεο· 

45. δεηεί κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο ζέζεηο 

καζεηείαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

επξσπατθψλ Δγγπήζεσλ γηα ηε Νενιαία, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

λέσλ, θαη ηε κείσζε ηεο γεσγξαθηθήο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ ζηελ ΔΔ· 

46. ηνλίδεη φηη νη Δγγπήζεηο γηα ηε Νενιαία θαη ε Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ 

Νέσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζηήξημε ηεο καζεηείαο, ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηεο 

ΔΔΚ, ηεο εμεχξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ 

απφθηεζε ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ ηε δηάζεζε θαηάιιειεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα 

γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020· 

47.  πξνηείλεη λα κεηαθξαζηεί ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Έλσζεο ν ηζηφηνπνο 

«Παλφξακα Γεμηνηήησλ ζηελ ΔΔ» ψζηε λα θαηαζηεί πεγή ελεκέξσζεο δηαζέζηκε ζε 

φινπο ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· 

48.  δηαπηζηψλεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο πνηνηηθφηεξεο ΔΔΚ 

ζε πνιιά θξάηε κέιε, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (EQAVET)· 

θαη ελζαξξχλεη φζα θξάηε κέιε είλαη απηή ηε ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο 

κηαο εζληθήο πξνζέγγηζεο γηα κηα δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζχκθσλε κε ην EQAVET· 

ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ψζηε νη 

δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα απνηηκνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε κε ηππηθή κάζεζε 
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θαη ηε κάζεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είηε ζε ηππηθφ είηε ζε κε ηππηθφ θαζεζηψο, αλάινγα 

κε ην ηη είλαη πξνζθνξφηεξν ζε εζληθφ επίπεδν· 

49.  ππνγξακκίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα καζεηείαο πξέπεη λα εθηεινχληαη ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ελφο εηδηθνχ επφπηε· 

Για πιο αποηελεζμαηικά, πιο πποζιηά και πιο ζςμμεηοσικά ππογπάμμαηα κινηηικόηηηαρ 

50.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ, ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε ην CEDEFOP, ηνλ ξφιν ησλ ελδηάκεζσλ ηδξπκάησλ, εδαθηθψλ θαη 

ηνκεαθψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο, βάζεη ησλ απζηεξφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ δηαθάλεηαο, θαη λα 

βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία παξφκνησλ ηδξπκάησλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν· 

51. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζέηνπλ ηα ελ ιφγσ ελδηάκεζα ηδξχκαηα επαξθείο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηηο δνκέο νξγάλσζεο 

θαη δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθηχνπ ζρνιψλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη λα έρνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαπηχζζνπλ επηρεηξεζηαθέο ζπκκαρίεο θαη ζπκθσλίεο κε δπλεηηθνχο εηαίξνπο ηφζν 

ζηε ρψξα ηνπο φζν θαη ζηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο· 

52.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ ζην εμσηεξηθφ· 

53.  ηνλίδεη φηη πξέπεη ζην πιαίζην ηνπ ERASMUS+ λα ελζαξξχλνληαη θαη λα πξνβάιινληαη 

νη δξάζεηο ή/θαη ππεξεζίεο θηλεηηθφηεηαο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο  ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ· 

54.  επηζεκαίλεη φηη ηα ζπλεθηηθά, ζπκπιεξσκαηηθά θαη θαινζπληνληζκέλα ζπζηήκαηα 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν είλαη 

απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ ηα θέληξα επηκφξθσζεο λα θαιχπηνπλ ην 

ζπλνιηθφ θάζκα εμφδσλ θαη λα ζρεδηάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ κφληκεο δξάζεηο· 

55.  επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ην Erasmus+ έρεη δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ δηθαηνχρσλ 

ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (VET/ΔΔΚ) κεηαμχ 

ησλ λέσλ πνπ δελ πεγαίλνπλ ζε παλεπηζηήκην ή ζρνιή· 

56.  ζηεξίδεη θάζε αλαγθαίν ζπλνδεπηηθφ κέηξν πνπ απνζθνπεί, ζε πξψηε θάζε, ζηελ 

ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηεπνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηεπφκελσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ θαιχηεξα ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ κέζσ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ έηζη λα 

πξνβάινπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνλ πινχην ηεο εκπεηξίαο ηνπο· 

57.  εθηηκά πσο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο καζεηείαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη 

λα ζπδεηνχληαη κε ηνλ καζεηεπφκελν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ECVET (επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε) 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη λα απαξηζκνχληαη ζην πκπιήξσκα 

Πηζηνπνηεηηθνχ κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο· 
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58. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνηνηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

παξαθνινχζεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζην πεδίν απηφ, 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα ελζαξξχλεηαη κέζα ζηα πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ην πλεχκα αλνρήο· 

59.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή άζθεζε πνπ λα δίλεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηνχλ ηηο επηζπκεηέο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα 

ππάξρεη, ζε φια ηα επίπεδα, θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ψζηε  απηνί λα 

ζπκκεηέρνπλ, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλαγλψξηζε ηεο πείξαο πνπ απνθηνχλ νη λένη νη 

νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο· 

60. ζηεξίδεη φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, νη ΜΚΟ ή ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Erasmus+ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο γηα εξγαδνκέλνπο λένπο ή καζεηεπφκελνπο, είηε αλά 

θιάδν δξαζηεξηφηεηαο είηε ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο θιάδνπο, 

φπσο είλαη ηα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά επηκειεηήξηα, επί πιένλ ησλ επξσπατθψλ 

δηθηχσλ ζαλ ην Eurochambres (Έλσζε Δπξσπατθψλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ) θαη νη νηθείεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο· δεηεί λα αλαγλσξηζηεί ν 

ξφινο ησλ βηνηερληθψλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ θέληξσλ θαηάξηηζήο ηνπο φζνλ αθνξά 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ· εθηηκά πσο θάζε 

κέηξν πνπ ιακβάλεηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ΔΔΚ πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζε ηνκείο πνπ πξνσζνχλ ην κεδεληθφ αλζξαθηθφ απνηχπσκα θαη ηε 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα· 

61. ζπληζηά, φινη νη βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη λα εξγαζζνχλ πάλσ ζε θνηλέο ζηξαηεγηθέο, 

γηα λα βειηησζεί είηε ν επαλαπαηξηζκφο ησλ αζθνπκέλσλ θαη καζεηεπφκελσλ κεηά ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο, είηε ε θηλεηηθφηεηά ηνπο πξνο άιια κέξε ηεο 

Δπξψπεο, κε ζεβαζκφ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ν ζθνπφο είλαη, ε γλψζε 

θαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθαλ «ζην εμσηεξηθφ» λα δηνρεηεπζνχλ ζηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνρήο ζηηο δηθέο ηνπο, θησρέο ζε δεμηφηεηεο, 

πεξηνρέο θαηαγσγήο ή αιινχ ζηελ Δπξψπε· 

62.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ ζεκηλαξίσλ θαη εθθνιαπηεξίσλ 

επηρεηξήζεσλ, δσηηθνχ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζπκκαρηψλ γλψζεο κεηαμχ ζρνιείσλ, 

παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαηάξηηζεο, 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ, επηκφξθσζεο δηδαζθφλησλ θαη θαζεγεηψλ, καζεηείαο θαη 

πξφζβαζεο ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο· 

63.  δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην 

επξσπατθφ δίθηπν Ecsite, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ επηζηεκνληθά θέληξα σο ρψξνη πνπ 

παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή παηδεία· 

64. δεηεί λα ζπζηαζεί κηα «ππεξεζία κηαο ζηάζεο» γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εχρξεζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε φζνπο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ζηήξημε ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· 

65. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη επηθαηξνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη λα πξνβεί 

ζε αμηνινγήζεηο θαη/ή κειέηεο φζνλ αθνξά ην Erasmus+ θαη άιια πξνγξάκκαηα 
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θηλεηηθφηεηαο ζηελ ΔΔΚ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν 

αληίθηππφο ηνπο ζην ζπληαίξηαζκα ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ζέζεηο εξγαζίαο ππφ ην 

πξίζκα ηνπ πνζνζηνχ πξνζιήςεσλ, θαζψο θαη λα εμεηαζζεί γηαηί νξηζκέλα θξάηε κέιε 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα εξγαζηαθέο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ΔΔΚ ζην 

εμσηεξηθφ, θαη λα ραξαρζεί έλα ζρέδην γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο· εθηηκά πσο ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

θαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ Erasmus+· 

66.  επηθξνηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ νη αξκφδηνη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ππνπξγνί ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2015 ζηε Ρίγα, θαη κε ηα νπνία 

πξνηείλεηαη κηα λέα ζεηξά κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ γηα ην 

δηάζηεκα 2015-2020, θαη δεηεί ηελ έγθαηξε θαη πιήξε πινπνίεζή ηνπο· 

67.  ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα πξνβιεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ θηλεηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε πξαγκαηηθή 

ρξεζηκφηεηά ηεο θαη λα κεησζεί ε αληίιεςε πεξί «ρακέλνπ ρξφλνπ» ζε θαηαξηίζεηο πνπ 

εμ νξηζκνχ εμαξηψληαη απφ θαζαξά εζληθέο αξκνδηφηεηεο· 

68.  ελζαξξχλεη κηα θαιχηεξε πξνψζεζε θαη πξνβνιή κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πιαηθνξκψλ φπσο ην Drop'pin@EURES, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ ζε ζρέζε κε ηε καζεηεία, ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα γισζζψλ· 

69. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνβάινπλ ην πιήξεο θάζκα ησλ επθαηξηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ην λέν πξφγξακκα Erasmus +, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο λένπο φρη κφλν 

δπλαηφηεηεο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη επθαηξίεο καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο· 

70. ελζαξξχλεη ηελ θαζηέξσζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ επηδφηεζεο, αλαπξνζαξκνδφκελνπ 

αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ησλ ηηκψλ θαη ησλ εμφδσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

ζεζπίζνπλ κέηξα πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ηεο αλαγθαίαο θαη επσθεινχο 

βνήζεηαο φπνηε ρξεηάδεηαη, π.ρ. γηα δηακνλή θαη κεηαθνξά, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ αλειίθσλ, θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ πξηλ απφ ηε δηεζλή ηνπο 

εκπεηξία, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο· 

71. δεηεί κηα επαλεμέηαζε/αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ) 

βαζηζκέλε ζε θξηηήξηα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο, κε πεξηθνπή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ δηαηάμεσλ· εθηηκά πσο κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ζαλ ηε ζεκεξηλή, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απαξάδεθηεο αληζνζθέιεηεο· 

o 

o        o 

72. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε. 



 

RR\1088693EL.doc 19/33 PE569.848v03-00 

 EL 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ πξνεγνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ππήξμε κηα ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ζε φιν ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη είλαη κηθξφηεξε ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΚ). Σν πξνεγνχκελν 

πξφγξακκα, κε ηελ νλνκαζία Leonardo da Vinci, είρε θαιχςεη επηηπρψο ην ζηάδην ησλ 

πξψησλ παξάιιεισλ αληαιιαγψλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο ζε άιιεο ρψξεο 

απφ απηήλ ηεο δηακνλήο.  

Όκσο ε ελζσκάησζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζε έλα κφλν πξφγξακκα, ην Erasmus+, 

αθελφο, θαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ην 2008, αθεηέξνπ, 

αλέδεημαλ ην δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο σο πξνο ηε ζρέζε 

θαηάξηηζεο-εξγαζίαο. 

ην πιαίζην απηφ, θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο πψο νη δηαθνξέο ζε επίπεδν αθαδεκατθήο 

αληίιεςεο θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θέληξσλ, ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, 

απμάλνπλ ηελ πεξηπινθφηεηα, ην θφζηνο θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη πξνθαλήο ε δπζθνιία επαξθνχο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαγλψξηζεο θαη επηθχξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Σα πξνγξάκκαηα Europass θαη ECVET, ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά θαινζρεδηαζκέλα, ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ απαξάδεθηεο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε ζηαδηαθή έγθξηζε θαη πινπνίεζή 

ηνπο. 

Ζ ίδηα ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ 

θαηαδεηθλχεη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα ελεξγνπνηεζεί εθ λένπ απηή ε κνξθή εθπαηδεπηηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζε φιε ηελ Δπξψπε.  Σα ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ φηη 

πθίζηαληαη αθξαίεο αληζνξξνπίεο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο πεξηνρέο, σο πξνο ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο, θαηαδεηθλχνπλ φηη απαηηείηαη αλάινγε θαη πνιιαπιά πξνζαξκνζκέλε απφθξηζε.  

Τπάξρνπλ πεξηνρέο κε ζρεδφλ κεδεληθά πνζνζηά, ελψ ζε άιιεο παξαηεξνχληαη αθχζηθα 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην 40% κεηαμχ ησλ λέσλ, νη νπνίνη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δελ θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπνπδέο ηνπο ή θάπνην 

πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

Ζ δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο εθάζηνηε νηθνλνκίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγσγηθνχ 

κνληέινπ θάζε ρψξαο εμεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ αλεπίηξεπηε δηαθνξά, φκσο 

ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ ηελ παξάινγε θαηάζηαζε, θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πνπ κε 

κηα πξψηε καηηά θαίλνληαη αληίζεηεο θαη αληηθαηηθέο.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη ζαθήο αλεπάξθεηα κνξθσκέλσλ λέσλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη θαηαζηάζεηο ζνβαξήο θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο εμαζθάιηζεο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ρηιηάδεο λένπο πνπ έρνπλ κφιηο νινθιεξψζεη, 

επηηπρψο ή φρη, ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο ηνπο. 
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Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη ε παξνρή πξαγκαηηθψλ θαη θηιφδνμσλ επθαηξηψλ 

θηλεηηθφηεηαο, πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνπο κελ θαη ζηνπο δε, πξέπεη λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο θάζε ζθαηξηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηε 

κείσζε ησλ αλεπίηξεπηα πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο ησλ λέσλ ηφζν ζε επίπεδν Δπξψπεο 

φζν θαη ζε θάζε ρψξα ρσξηζηά. 

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ηελ απμαλφκελε απαίηεζε λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

θηιφδνμεο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο πθηζηάκελεο γξακκέο δξάζεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, πξέπεη λα επηηαρπλζεί ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνηνηηθήο 

αλαγλψξηζεο, επηθχξσζεο θαη αμηνιφγεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα 

θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα φια ηα θξάηε κέιε. Μφλν κέζσ απηνχ ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ ζα 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε ηα πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα παξέρνληαη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηα νπνία πξέπεη λα πηνζεηήζεη πξνο ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ ε παξαγσγηθή νηθνλνκία. 

Όκσο, παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ κπνξνχκε 

ήδε λα ζέζνπκε ζε εθαξκνγή πνιηηηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ 

δπζθνιηψλ νη νπνίεο έρνπλ εληνπηζηεί, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζδηνξηζηεί 

πνζνηηθά, κε βάζε δηαγλσζηηθέο κειέηεο. 

Μηα πξψηε δηαπίζησζε είλαη φηη νη λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηηο εμήο δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

– ηελ εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα ηελ ελζηεξλίδνληαη πιήξσο ηα εθπαηδεπηηθά θαη 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θάζε ρψξαο· 

– πξέπεη λα δηαζέηνπλ κέγηζηε επειημία ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε πνιχ 

δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, παξάιιεια κε ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλψλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε βέιηηζηε δπλαηή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ππεξεζία ηεο θηλεηηθφηεηαο, ε νπνία ζα έρεη ζρεδηαζηεί σο 

έλα ρξήζηκν εξγαιείν απαζρνιεζηκφηεηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. 

ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν αλαθνξάο θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πςειή πεξηπινθφηεηα θαη ηηο 

αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Πξάγκαηη, αλ εμεηάζνπκε ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηηο ηππνινγίεο 

νηθνγελεηψλ θαη ηε (κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε) δηάζεζε επηηπρνχο ζπλέρηζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κεηά ην πέξαο θάζε πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επξσπατθή θηλεηηθφηεηα δελ απνηειεί γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο εμίζνπ 

θπζηθή θαη απζφξκεηε επηινγή ζε ζχγθξηζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα γηα ηηο παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο. 

Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δελ απνδίδεηαη αθφκε ε δένπζα 

ζεκαζία ζηα θπζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε επξσπατθή θηλεηηθφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε: νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνθαζνξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ, 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ζπνπδψλ, ηίηισλ θαη εκπεηξίαο, επαξθείο γλψζεηο δεχηεξεο θαη ηξίηεο 

μέλεο γιψζζαο, νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, λνκηθέο πηπρέο ησλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο. 

Δλ πξνθεηκέλσ, αμίδεη λα ζεκεησζνχλ ηα ήδε αλαγλσξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα,  
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κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν ελζηεξληζκφο ησλ αμηψλ ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη ε ζπλαίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ ζηελ Δπξψπε, θαη θπξίσο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζηαζεξή 

θαη πνηνηηθή απαζρφιεζε: ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο 

εθδειψζεσλ, ιεηηνπξγία κέζα ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, ιήςε απνθάζεσλ θιπ, θαζψο 

θαη πην αηνκηθέο δεμηφηεηεο φπσο ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ε θαηλνηφκνο πεξηέξγεηα, ή ε 

πξνζσπηθή απηνπεπνίζεζε· 

Σέινο, ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ επεηγφλησο ιχζε δείρλεη ηελ εκθαλή 

δεκία πνπ πξνθαιεί ε ζπλέρηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ή 

ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε αξθεηέο ρψξεο. 

Καη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε επξσπατθή θηλεηηθφηεηα πξνζθέξεη επξχ θάζκα πηζαλψλ 

ιχζεσλ ψζηε λα εγθαηαιεηθζεί ζηαδηαθά απηή ε πξνζσπηθή απφθαζε πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ ζσξεπηηθφ έιιεηκκα ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε παξαγσγηθφ επίπεδν. 

Δάλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, δηθαηνχκαζηε πιήξσο λα 

νξίζνπκε ζηφρνπο, γξακκέο δξάζεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα θάζε ρψξα θαζψο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, θαη λα επηζεκάλνπκε αιιαγέο ή βειηηψζεηο 

πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζην πξφγξακκα Erasmus+. 

1. Γηεχξπλζε θαη βειηίσζε ησλ επηινγψλ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο πνπ ζα πεξηγξάθεη κε απιφ θαη ζαθή 

ηξφπν ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο: αθαδεκατθφ πξφγξακκα, ηφπνο, επαγγεικαηηθφο 

ηνκέαο, πξνζθνξά επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο, επηρεηξήζεηο, δηάξθεηα, 

πξνζδνθψκελνο ηίηινο, θ.ά. 

2. Θέζπηζε θνηλψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ζπλδένπλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν κε ην πξφγξακκα Erasmus+ κε ηξφπν ψζηε λα εληζρχνληαη θαη 

λα ελαξκνλίδνληαη, απνθεχγνληαο επαλαιήςεηο θαη αιιειεπηθαιχςεηο θαηά ηε 

ρξήζε επξσπατθψλ πφξσλ θαη νξίδνληαο ηηο αλάινγεο αξκνδηφηεηεο αλά επίπεδν 

(εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ). 

3. Γηάλνημε πξννπηηθψλ γηα ηελ απμεκέλε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ πεξηπινθψλ θαη ησλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη 

εκπιέθνληαη ζηα ελ ιφγσ επξσπατθά πξνγξάκκαηα, θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλεθηηκά 

δεφλησο ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο: εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, επηρεηξήζεηο, θνξείο δηαρείξηζεο θαη 

ελδηάκεζνη, νηθνγέλεηεο θαη καζεηέο, ηδξχκαηα θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. 

4. Καηάξηηζε πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε εκπνδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

θαηαιιειφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο θηλεηηθφηεηαο: 

κείσζε ησλ γισζζηθψλ θξαγκψλ, εμνηθείσζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά παξαγσγηθά πιαίζηα. 

5. Καζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

Europass, ECVET θαη EQAVET ψζηε λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα ελφο επξσπατθνχ 

ρψξνπ αμηνπηζηίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, σο βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

6. Πξνζδηνξηζκφο κε επαξθή ζαθήλεηα ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ νη νπνίνη ζα 

αλαιάβνπλ επηρεηξεζηαθνχο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, έλα βαζηθφ έξγν πνπ ζήκεξα ελ κέξεη κφλν θαιχπηεηαη. Δδψ 
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θαίλεηαη πην θαζαξά ε ζρεηηθή αδπλακία ηεο φιεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ αδηακθηζβήηεηε ηθαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ επξσπατθψλ 

παλεπηζηεκίσλ λα εμαζθαιίδεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν δηκεξψλ 

ζρέζεσλ. 

πλεπψο, ν θαζνξηζκφο θνξέσλ ή θνηλνπξαμηψλ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα θαη 

κεηθηήο εθπαηδεπηηθήο-επηρεηξεκαηηθήο ζχλζεζεο ζα ήηαλ ε βέιηηζηε 

επηρεηξεζηαθή απάληεζε. 

7. Να δηαζθαιηζηεί φηη ε θηλεηηθφηεηα ζα αλνίγεη ην δξφκν πξνο ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα.  Ζ πξψηε κάρε πνπ πξέπεη λα θεξδεζεί αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ αιιά θαη ησλ απνθηεκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

πηζηνπνηεκέλεο επαγγεικαηηθήο πείξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ απνθηψληαη 

ζε άιιεο ρψξεο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο. 

8 Πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ηεο αλαληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ. 

9. Ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κέζσ 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα απηνχο, κε ή ρσξίο 

ππνρξέσζε πιαηζίσζεο θαη εθπαίδεπζεο νκάδσλ ή κεκνλσκέλσλ καζεηψλ. 

10. πγθξφηεζε ηνκεαθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ γηα απεπζείαο ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θηλεηηθφηεηαο σο ππνδνρείο αζθνπκέλσλ θαη σο πάξνρνη επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο ζρεδηαζκέλεο κε γλψκνλα ηνλ επηδησθφκελν εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ. 

Απηφο ν δεθάινγνο γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζε επίπεδν πνιηηηθήο δξάζεο αθνξά φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απαηηεί ην ξεηφ εγεηηθφ ξφιν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα, θαη ηδίσο ηνπ CEDEFOP 

ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί θεληξηθφο ξφινο κε θαιά πξνζδηνξηζκέλεο θαη πιήξσο ζεβαζηέο 

αξκνδηφηεηεο.  
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Erasmus+ θαη άιια εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ – κηα πξνζέγγηζε δηά βίνπ κάζεζεο 

(2015/2257(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο (*): Enrique Calvet Chambon 

 

(*) Γηαδηθαζία ζπλδεδεκέλσλ επηηξνπψλ – Άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνχ 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη 

Παηδείαο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, ε αλεξγία παξέκεηλε ζην πςειφ 

πνζνζηφ ηνπ 10,2% ην 2014 παξά ην γεγνλφο φηη ππήμε κηα βξαδεία αλάθακςε· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ ΔΔ ε αλεξγία ησλ λέσλ αλέξρεηαη επί ηνπ παξφληνο ζην 

22,1% θαη φηη κφιηο ην 51% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 55-64 εηψλ εξγάδνληαη, ελψ ην ράζκα 

κεηαμχ ησλ θχισλ ζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

αλέξρεηαη ζηηο 13,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, φπσο θαηαδεηθλχεη ην πςειφ πνζνζηφ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο 

θζηλνπσξηλέο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2015· 

1. επηζεκαίλεη φηη ην Erasmus θαη άιια πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ελίζρπζαλ ηελ ηδέα ηεο 

ηζαγέλεηαο, δηεπθφιπλαλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ 

θαη βειηίσζαλ ηελ εθκάζεζε λέσλ γισζζψλ· ηνλίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά είραλ 

άκεζν αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε, θαη πηζηεχεη φηη ην Erasmus + δελ ζα πξέπεη λα 

κεηψζεη αιιά λα κεγεζχλεη ηα επηηεχγκαηα απηά, ηδίσο εηνηκάδνληαο ηνπο λένπο γηα ηελ 
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απαζρφιεζε· 

2. ππνγξακκίδεη φηη ν αξηζκφο ζπνπδαζηηθψλ πεξηφδσλ ζην εμσηεξηθφ, ζην πιαίζην ηνπ 

Erasmus, απμάλεηαη ζπλερψο απφ ην 2008, παξά ηελ νηθνλνκηθή, ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε· εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ηαπηφρξνλα έρεη απμεζεί δπλακηθά 

ν αξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζην εμσηεξηθφ· ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα φηη 

πξνθαλψο νη λένη ζεσξνχλ ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο· ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηνπο εζληθνχο θνξείο, 

νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε
1
· 

3. επηζεκαίλεη φηη νη απαζρνιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε (ΔΔΚ) έρνπλ ηελ αλαγθαία επειημία ψζηε λα εθηεινχληαη νπνπδήπνηε, θαη φηη, 

θαηά ζπλέπεηα, ε θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

εξγαιεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, 

κεηψλεη ην ράζκα δεμηνηήησλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηνπο λένπο, παξέρνληαο δεμηφηεηεο θαη κηα κνλαδηθή 

εκπεηξία, ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα είλαη θαλείο αληαγσληζηηθφο ζηηο 

ζεκεξηλέο αγνξέο εξγαζίαο εληφο ηεο ΔΔ· ζεσξεί φηη ην Erasmus+ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη εγθάξζησλ θαη κεηαβηβάζηκσλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα, απνηειψληαο έηζη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ην ζχλνιν ησλ επθαηξηψλ 

πνπ πξνζθέξεη ην λέν πξφγξακκα Erasmus +, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο λένπο φρη κφλν 

δπλαηφηεηεο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη επθαηξίεο καζεηείαο θαη πξαθηηθήο 

άζθεζεο· 

4. δεηεί ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελαιιαζζφκελεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα αλαδεηνχληεο εξγαζία θαη εξγαδφκελνπο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο νκάδεο κε αλεπαξθείο δεμηφηεηεο· 

5. ζεσξεί φηη ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο πξέπεη πξσηίζησο λα απνηεινχλ εξγαιείν 

εκπινπηηζκνχ ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ αηφκσλ, φηαλ ην νηθείν εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα ή ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο· 

πηζηεχεη, ζπλεπψο, φηη ε πξνζηηζέκελε αμία κηαο ηέηνηαο εκπεηξίαο πξέπεη λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηελ επηινγή ηδξχκαηνο ππνδνρήο θαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε απφ ην 

νηθείν ίδξπκα απνζηνιήο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ/επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο· ζεσξεί φηη απαηηείηαη επίζεο ε εθ ησλ πζηέξσλ 

επαιήζεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο· 

6. δεηεί λα βειηησζεί ε πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο γηα αλψηεξα επίπεδα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα ηε δηεζλνπνίεζε 

ησλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ· 

                                                 
1
 Βιέπε: Μειέηε «Student and staff mobility in times of crisis», DAAD ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο 

Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ (Deutscher Akademischer Austauschdienst), πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2014 

θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή. 
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7. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία φηη νη λένη ζεσξνχλ ην Erasmus+ πξσηίζησο πξφγξακκα γηα 

φζνπο θνηηνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε· ζπληζηά, σο εθ ηνχηνπ, λα επηδησρζεί πην 

ζζελαξά, ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε πξνβνιή ησλ δηαθφξσλ 

πεδίσλ θαη ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε θάζε πεδίν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Comenius), ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο (Erasmus), ηεο δηεζλνχο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (Erasmus Mundus), 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Leonardo da Vinci) θαη ηεο 

επηκφξθσζεο ελειίθσλ (Grundtvig), θαζψο θαη ηεο λενιαίαο (Νενιαία ζε Γξάζε) θαη ηνπ 

αζιεηηζκνχ· 

8. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε λα απμήζνπλ ηελ 

πξνβνιή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα πνιηηηζηηθά εκπφδηα 

θαη λα θαηαπνιεκεζνχλ ε έιιεηςε θηλήηξσλ, ε έιιεηςε ελεξγνχ πξνδηάζεζεο θαη ε 

έιιεηςε γισζζηθψλ πξνζφλησλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αλεξγία ησλ λέσλ· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί πσο ζηα πξνγξάκκαηα απηά 

ζα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο ρσξίο δηαθξίζεηο· δεηεί λα ππάξμεη εζηίαζε ζηηο 

νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ αλεξγίαο, φπσο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο· δεηεί λα δηεπθνιπλζεί ε 

πξφζβαζε ζηελ ΔΔΚ θαη ζηα πξνζφληα, πξνσζψληαο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

δηαχισλ κάζεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο γηα νκάδεο κε αλεπαξθείο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γηα εξγαδφκελνπο 

επηπέδνπ θαηψηεξεο ή κέζεο εθπαίδεπζεο· ππελζπκίδεη φηη, ζην πιαίζην ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πξνψζεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ζε ΔΔΚ κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ηζνξξνπία ησλ θχισλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο· πηζηεχεη φηη, ζην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα ηεζνχλ θηιφδνμνη 

ζηφρνη θαη λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη· 

9. επηζεκαίλεη ην ράζκα πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ θχισλ φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηελ απαζρφιεζε ζηνπο ηνκείο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

κεραλνινγίαο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (ΦΔΣΜΜ) ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δεζκεπζνχλ πιήξσο γηα ην πξφγξακκα Erasmus+ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ελ ιφγσ κεραληζκφ σο επθαηξία θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΦΔΣΜΜ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα 

μεθηλνχλ ζηαδηνδξνκία ζηνπο ηνκείο ΦΔΣΜΜ θαη έηζη λα κεησζεί ην πθηζηάκελν ράζκα 

δεμηνηήησλ ζην ελ ιφγσ πεδίν· 

10. ππελζπκίδεη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

ρξεηάδνληαη ηελ αλάινγε ππνζηήξημε γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο 

πνπ πξνζθέξεη ην Erasmus+· θαιεί, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα δξνκνινγήζεη 

πεξαηηέξσ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πξφζβαζε ρσξίο 

εκπφδηα θαη δηαθξίζεηο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ζην πιαίζην ηνπ Erasmus+· 

11. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαξθή 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ θνξπθαίσλ δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΔΔΚ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κέζσ άκεζεο θαη πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο· 

12. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ επαξθείο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο γηα ηε ζηήξημε πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δπλεηηθά 

νηθνλνκηθά εκπφδηα· πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κηα επξχηεξε πξνβνιή ηνπ 
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ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνπλ ηε δηαηηζέκελε επηρνξήγεζε ή ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο άιισλ ηχπσλ βνήζεηαο· ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη 

λα παξαθνινπζείηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ θαη ηνπ Erasmus+, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ επηηπρή απνηειέζκαηα· ελζαξξχλεη 

ηελ θαζηέξσζε ειάρηζησλ επηπέδσλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ησλ ηηκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ κέηξα 

ψζηε λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ απαξαίηεηε θαη επσθειή ζηήξημε, φπνπ ρξεηάδεηαη, 

π.ρ. γηα δηακνλή θαη κεηαθνξά, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ αλειίθσλ 

θαη πξνεηνηκάδνληαο ηνπο θνηηεηέο πξηλ απφ ηε δηεζλή ηνπο εκπεηξία, γηα παξάδεηγκα 

κέζσ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο· 

13. επηζεκαίλεη φηη φζνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ θηλεηηθφηεηα 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιά κεηνλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε ή ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, θαη ηνλίδεη φηη ε θηλεηηθφηεηα ζην πιαίζην 

ηνπ Erasmus+ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ κεηνλεθηεκάησλ· 

14. δεηεί ηε ζηνρνζεηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο 

έγθξηζεο, ηεο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ εζεινληψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ· 

15. ζεκεηψλεη φηη εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ξπζκίζεηο αλαγλψξηζεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε απηέο 

θαη δπζθνιεχεηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ηηο θαηαλνήζεη· 

16. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζε 

έλαλ ηζρπξφ παξάγνληα θηλεηηθφηεηαο – πνπ ζα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ ΔΔΚ– θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

ηζρπξφηεξεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο· 

17. ππελζπκίδεη φηη, ράξε ζην Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε αλαγλψξηζε πηπρίσλ, αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, πηζηνπνηεηηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη απνθηεζείζαο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ· δεηεί λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, φπσο ε 

εθαξκνγή ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη αλαγλψξηζεο 

αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Αθαδεκατθψλ 

Μνλάδσλ γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET)· ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε θνηλψλ πξνζφλησλ ΔΔΚ, ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ· 

18. ηάζζεηαη ππέξ ηεο εθπφλεζεο Πξάζηλεο Βίβινπ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζφλησλ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

φινπο ηνπο βαζηθνχο ελδηαθεξνκέλνπο· ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ πιήξσο 

νη πθηζηάκελεο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ΔΔΚ· επηζεκαίλεη φηη ε κε αλαγλψξηζε 

ηθαλνηήησλ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα 

ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, ε νπνία 

θαηνρπξψλεηαη ζηηο πλζήθεο· 
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19. ππνγξακκίδεη φηη είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο ε αλαγλψξηζε, ζε φια ηα θξάηε κέιε, ησλ 

επηηεπγκάησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη εθπαηδεπφκελνη· ζεσξεί φηη ηα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ηεο ΔΔ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηε κε ηππηθή θαη ηελ άηππε 

κάζεζε ησλ δηθαηνχρσλ, γεγνλφο πνπ ηειηθά βειηηψλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ε άηππε θαη ε κε 

ηππηθή κάζεζε κέζσ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο ησλ δεμηνηήησλ· 

20. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε κε ηππηθή κάζεζε δελ πξνβάιιεηαη θαη έρεη 

απνιέζεη κεξίδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηδίσο 

κέζσ ηεο εξγαζίαο ησλ λέσλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ γηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο· δεηεί 

ε κε ηππηθή θαη ε άηππε κάζεζε λα θαηαιάβνπλ ζαθή θαη πξνβεβιεκέλε ζέζε ζην 

πξφγξακκα Erasmus+· πηζηεχεη επίζεο φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

αηηήζεσλ γηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηα νπνία ζα δηέπνληαη απφ 

ηηο ίδηεο αξρέο κε εθείλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ηνκεαθέο ζπκκαρίεο δεμηνηήησλ ή ηηο ζπκκαρίεο 

γλψζεο· 

21. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 2020· 

πηζηεχεη φηη ε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ΓΔΔΚ), ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο· ηνλίδεη φηη ε δηά βίνπ 

κάζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο· 

22. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

ΔΔΚ θαη λα εμαιείςνπλ ηα ελαπνκέλνληα εκπφδηα, θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, 

ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο εθηειεζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπο βαζηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο, λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζηφρν ηεο βειηίσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ· πηζηεχεη φηη απηή ε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα 

νδεγήζεη ζε κηα αλαζεψξεζε ησλ απαηηήζεσλ, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζζεί ε επζηνρία ηνπο 

φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

ελψ παξάιιεια ε θηλεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί ηφζν γηα ηα θέληξα θαηάξηηζεο 

φζν θαη γηα ηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη επίζεο λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε πεξηφδνπο εκπεηξίαο 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (π.ρ. έμη κελψλ) έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο· 

23. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηφζν ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ 

παξνρή ζέζεσλ καζεηείαο, νχησο ψζηε θάζε καζεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζηελ ΔΔΚ λα έρεη 

εμαζθαιηζκέλε κηα ζέζε καζεηείαο, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα πνηνηηθή 

ΔΔΚ ε νπνία νπζηαζηηθά βειηηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη παξέρεη 

ζηνπο λένπο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα φιε ηνπο ηε δσή· 

24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη, θαη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ, πξφηαζε γηα θαζεζηψο 

θαη ζρέδην καζεηείαο ηεο ΔΔ, ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ γηα ηνπο 

ιφγσ καζεηεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο ΔΔΚ· επηζεκαίλεη ηνλ ζεηηθφ ξφιν 

πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηα «άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο» ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ θαηάξηηζε ηεο λενιαίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε αληαιιαγή κεηαμχ γελεψλ, 

κέζσ πεξηφδσλ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζψο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε 



 

PE569.848v03-00 28/33 RR\1088693EL.doc 

EL 

βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία κάζεζε ζε δηαγελεαθέο νκάδεο· ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη 

ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη καζεηείεο 

θαη νη πξαθηηθέο αζθήζεηο ζην πιαίζην ηνπ Erasmus+ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εζθαικέλα πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε εξγαιείν κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο· 

25. ζπληζηά, φινη νη βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη λα εξγαζζνχλ πάλσ ζε θνηλέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επηζηξνθήο ή ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αζθνπκέλσλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ ζε άιια κέξε ηεο Δπξψπεο, 

ζεβφκελνη παξάιιεια ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, κε ζηφρν λα δηνρεηεπζεί ε γλψζε θαη 

εκπεηξία πνπ απνθηήζεθαλ «ζην εμσηεξηθφ» γηα ηε βειηίσζε ησλ αληζνξξνπηψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ζηηο δηθέο ηνπο «ζηεξνχκελεο πξνζφλησλ» πεξηνρέο θαηαγσγήο ή 

αιινχ ζηελ Δπξψπε· 

26. ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε δηαβνχιεπζεο θαη/ή ζπκκεηνρήο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηνκέα (ηδίσο ησλ ΜΜΔ θαη ησλ κηθξνεπηρεηξήζεσλ), ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πιαηζίσζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζηήξημε πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ· ζεσξεί φηη ε 

επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ππνδνρήο· πηζηεχεη φηη κηα επέιηθηε θαη 

επνηθνδνκεηηθή εηαηξηθή ζρέζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

βέιηηζηε πξαθηηθή κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα δηαζθαιίζεη ηελ επηηπρία θαη 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ΔΔΚ· είλαη ηεο γλψκεο φηη ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ θέληξσλ θαηάξηηζεο θαη επηρεηξήζεσλ είλαη επίζεο 

αλαγθαία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηε γεσγξαθηθή θαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, κε 

ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο· ζεσξεί φηη ηνχην ζα κείσλε ην 

ράζκα κεηαμχ, αθελφο, ηεο πξνζθεξφκελεο θαηάξηηζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

πξαγκαηηθά πεξηκέλεη ηνπο λένπο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, θαη, αθεηέξνπ, ησλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζε ηνκείο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. ςεθηαθή θαη πξάζηλε 

νηθνλνκία, ελέξγεηα, άκπλα, πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε θηεξίσλ)· 

27. επηζεκαίλεη φηη, ζην παξφλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απμεκέλε αλεξγία ησλ λέσλ, θαζψο θαη απφ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

δεμηνηήησλ, ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ πεξηζζφηεξν κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· 

28. ζεκεηψλεη φηη, θαηά ηε κεηάβαζε πξνο κηα πεξηζζφηεξν ςεθηνπνηεκέλε νηθνλνκία, 

γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ· θαιεί, σο εθ 

ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηα ΔΔΚ 

γηα ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ· 

29. επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus γηα ηνπο 

λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνλ ξφιν ηεο ΔΔΚ ζηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ· ειπίδεη, ζπλεπψο, φηη ζα εληζρπζνχλ νη 

πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ· 

30. ππνζηεξίδεη ην πξφγξακκα ηεο Δπηηξνπήο Erasmus γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο, ην νπνίν 
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πξνζθέξεη ζηνπο κειινληηθνχο επηρεηξεκαηίεο ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ δίπια ζε 

έκπεηξνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δηεπζχλνπλ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα· ππνγξακκίδεη ηνλ ακνηβαία επσθειή ραξαθηήξα ησλ 

αληαιιαγψλ απηψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ, αθελφο, ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο λα 

απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο δεμηφηεηεο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο θαη, 

αθεηέξνπ, ζηνλ έκπεηξν επηρεηξεκαηία λα επσθειεζεί απφ κηα θξέζθηα καηηά ζηελ 

επηρείξεζή ηνπ, λα αλαπηχμεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπ δίθηπα θαη λα δηεηζδχζεη ζε λέεο 

αγνξέο· 

31. επηδνθηκάδεη ηα εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Δπηηξνπή, φπσο ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ), ην Europass, ην EURES θαη ε πιαηθφξκα 

«Learning Opportunities and Qualifications in Europe» (Δπθαηξίεο κάζεζεο θαη πξνζφληα 

ζηελ Δπξψπε), ηα νπνία παξέρνπλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ΔΔΚ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, 

αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα εξγαιεία απηά δελ είλαη επαξθψο 

γλσζηά ή ρξεζηκνπνηνχκελα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο απαζρφιεζεο λα δηαδψζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ, ηδίσο ηηο ΜΜΔ, ζρεηηθά 

κε ην πξφγξακκα Erasmus+ θαη ηα ινηπά εξγαιεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΔΚ· πηζηεχεη φηη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ 

πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο. έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηεο θηλεηηθφηεηαο· ζεσξεί φηη ε δηαβνχιεπζε θαη/ή ε ζπκκεηνρή ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα 

ζηε ζρεδίαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ ζα παξείρε πξνζηηζέκελε αμία 

θαη ζα δηεπθφιπλε ηελ αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο· ζεκεηψλεη φηη 

ρξεηάδνληαη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπηηξνπήο κε ζηφρν λα κεησζεί ε 

γξαθεηνθξαηία ηφζν γηα ηνπο αηηνχληεο φζν θαη γηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

ππνδνρήο, θαη ηνλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε παιαηψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο πιεξσκέο· θαιεί ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

δηνξζψζνπλ, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηηο ζρεηηθέο ειιείςεηο· 

32. επηθξνηεί ηηο βειηησκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

έγγξαθα ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ· ζεκεηψλεη φηη πξέπεη λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αζάθεηεο θαη παξαλνήζεηο γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο· 

33. ζεσξεί φηη ε θηλεηηθφηεηα ζηελ ΔΔΚ επλνεί θαη ηελ επαγγεικαηηθή, θαη φρη κφλν ηελ 

αθαδεκατθή, θηλεηηθφηεηα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη απηή ηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα κε κεραληζκνχο επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνγήο θαη γισζζηθήο ζηήξημεο, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηηπρία θαη ε νξζή πινπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ζε άιιεο 

ρψξεο· ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ηα ζεηηθά πξνζφληα ζηηο μέλεο γιψζζεο είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηνλ εξγαζηαθφ βίν, θαη ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ηα πξνζφληα μέλσλ γισζζψλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα Erasmus+ ζα εληζρπζνχλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ηεζη (γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο πχιεο 

Γηαδηθηπαθήο Γισζζηθήο Τπνζηήξημεο/OLS)· 

34. ππνγξακκίδεη φηη ππάξρνπλ 20 δηαζπλνξηαθέο ζπκπξάμεηο EURES πνπ ζηεξίδνπλ ζρεδφλ 

600.000 εξγαδφκελνπο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη δνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο 

θαη εξγάδνληαη ζε άιιε ρψξα, θαη φηη νη ζπκπξάμεηο απηέο βνεζνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

απηνχο λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ 
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επεξεάδνπλ ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ηελ πξφζιεςε απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ 

ζπλφξσλ· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ ζπκπξάμεσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ 

ηηο ελ ιφγσ ζπκπξάμεηο θαη λα ηηο πξνσζήζνπλ πεξηζζφηεξν, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ· 

35. αμηνινγεί ζεηηθά ηε δξνκνιφγεζε δνθηκαζηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ην πξφζθαηα 

εγθξηζέλ «Έλα επξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε καζεηεία», σο βάζε γηα 

βειηηψζεηο ζην πξφγξακκα Erasmus+ κε ζηφρν ηελ αχμεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ΔΔΚ καθξάο δηάξθεηαο· δεηεί ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

καθξνπξφζεζκσλ πξσηνβνπιηψλ ζε αληίζεζε κε κεκνλσκέλεο δξάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηα 

ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηεί έλα κφληκν θαη βηψζηκν ζχζηεκα, ην νπνίν ζα είλαη 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφ, ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιεςηκφηεηα θαη ζα ελζαξξχλεη ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία δεμηνηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· 

36. ζεκεηψλεη φηη ην «επξσπατθφ πιαίζην γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηε καζεηεία» ζα κπνξνχζε 

λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπγθεθξηκέλε δηέμνδνο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο· δεηεί λα βειηησζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔΚ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζε γεηηνληθέο ρψξεο, π.ρ. κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ θφζηνπο ηαμηδίνπ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα 

θαηνηθίαο ηνπο· 

37. επηζεκαίλεη φηη νη εγγπήζεηο γηα ηε λενιαία θαη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λέσλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζηήξημε ηεο καζεηείαο, ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηεο ΔΔΚ, 

ηεο εμεχξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ 

απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηάζεζε θαηάιιειεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα γηα νιφθιεξε ηελ 

πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020· 

38. ζεκεηψλεη φηη νη επξσπατθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα Erasmus + θαη ΔΔΚ 

δελ είλαη αλάινγνη πξνο ηνπο αξηζκνχο ή ηηο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο πνπ παξέρνπλ ηα ζρήκαηα απηά, θαη θαιεί, θαηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε κέιε 

λα πξνσζήζνπλ δηκεξείο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ζα ζπκπιεξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Erasmus+ θαη ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ, νχησο ψζηε λα εληζρπζεί ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ· 

39. δεηεί ηελ επαλεμέηαζε/αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ) ε 

νπνία ζα βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, κε πεξηθνπή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο δηαηάμεηο· ζεσξεί φηη κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απαξάδεθηεο αληζνξξνπίεο· 

40. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη επηθαηξνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη λα πξνβεί ζε 

αμηνινγήζεηο θαη/ή κειέηεο φζνλ αθνξά ην Erasmus+ θαη άιια πξνγξάκκαηα 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ ΔΔΚ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν αληίθηππφο 

ηνπο ζην ζπληαίξηαζκα ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε ζέζεηο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ην 

πνζνζηφ πξνζιήςεσλ, θαζψο θαη λα εμεηαζζεί γηαηί νξηζκέλα θξάηε κέιε παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα εξγαζηαθέο θαη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ΔΔΚ ζην εμσηεξηθφ, θαη 

λα ραξαρζεί έλα ζρέδην γηα ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο· πηζηεχεη φηη ηα ζηαηηζηηθά 
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ζηνηρεία θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελδηάκεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ Erasmus+. 
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