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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 

Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία παρέμεινε στο υψηλό 

ποσοστό του 10,2% το 2014 παρά το γεγονός ότι υπήξε μια βραδεία ανάκαμψη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η ανεργία των νέων ανέρχεται επί του παρόντος στο 

22,1% και ότι μόλις το 51% των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών εργάζονται, ενώ το χάσμα 

μεταξύ των φύλων στο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 

ανέρχεται στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας, όπως καταδεικνύει το υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στις 

φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2015· 

1. επισημαίνει ότι το Erasmus και άλλα προγράμματα κινητικότητας στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυσαν την ιδέα της 

ιθαγένειας, διευκόλυναν την προσωπική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη των φοιτητών 

και βελτίωσαν την εκμάθηση νέων γλωσσών· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά είχαν 

άμεσο αντίκτυπο στην απασχόληση, και πιστεύει ότι το Erasmus + δεν θα πρέπει να 

μειώσει αλλά να μεγεθύνει τα επιτεύγματα αυτά, ιδίως ετοιμάζοντας τους νέους για την 

απασχόληση· 

2. υπογραμμίζει ότι ο αριθμός σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του 

Erasmus, αυξάνεται συνεχώς από το 2008, παρά την οικονομική, χρηματοπιστωτική και 

κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ταυτόχρονα έχει αυξηθεί δυναμικά 

ο αριθμός των πρακτικών ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το συμπέρασμα ότι 

προφανώς οι νέοι θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητάς τους· συνιστά στην Επιτροπή και στους εθνικούς φορείς, 

οργανισμούς και ιδρύματα να ανταποκριθούν σε αυτήν την εξέλιξη1· 

3. επισημαίνει ότι οι απασχολήσεις που συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση (ΕΕΚ) έχουν την αναγκαία ευελιξία ώστε να εκτελούνται οπουδήποτε, και ότι, 

κατά συνέπεια, η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ είναι ένα από τα σημαντικά 

εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς βελτιώνει την απασχολησιμότητα, 

μειώνει το χάσμα δεξιοτήτων και διευκολύνει την αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας, ιδίως για τους νέους, παρέχοντας δεξιότητες και μια μοναδική 

εμπειρία, στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στις 

σημερινές αγορές εργασίας εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι το Erasmus+ οδηγεί στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων και εγκάρσιων και μεταβιβάσιμων 

ικανοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις ευκαιρίες για τη 

                                                 
1 Βλέπε: Μελέτη «Student and staff mobility in times of crisis», DAAD της Γερμανικής Υπηρεσίας 

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Deutscher Akademischer Austauschdienst), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2014 

και χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή. 
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συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, αποτελώντας έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

την αγορά εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν το σύνολο των ευκαιριών 

που προσφέρει το νέο πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο παρέχει στους νέους όχι μόνο 

δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και ευκαιρίες μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης· 

4. ζητεί την προώθηση και την αξιοποίηση της εναλλασσόμενης κατάρτισης, καθώς και την 

ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης για αναζητούντες εργασία και εργαζόμενους, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες με ανεπαρκείς δεξιότητες· 

5. θεωρεί ότι τα προγράμματα κινητικότητας πρέπει πρωτίστως να αποτελούν εργαλείο 

εμπλουτισμού του βιογραφικού σημειώματος των ατόμων, όταν το οικείο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ή η χώρα προέλευσης δεν παρέχουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες· 

πιστεύει, συνεπώς, ότι η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας εμπειρίας πρέπει να αποτελέσει 

σημαντικό παράγοντα κατά την επιλογή ιδρύματος υποδοχής και ότι οι συμμετέχοντες σε 

προγράμματα κινητικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές και καθοδήγηση από το 

οικείο ίδρυμα αποστολής όσον αφορά την επιλογή εκπαιδευτικών 

ευκαιριών/επαγγελματικής εμπειρίας· θεωρεί ότι απαιτείται επίσης η εκ των υστέρων 

επαλήθευση της καταλληλότητας των προγραμμάτων κινητικότητας· 

6. ζητεί να βελτιωθεί η προώθηση των προγραμμάτων κινητικότητας για ανώτερα επίπεδα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη διεθνοποίηση 

των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων· 

7. εκφράζει την ανησυχία ότι οι νέοι θεωρούν το Erasmus+ πρωτίστως πρόγραμμα για 

όσους φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· συνιστά, ως εκ τούτου, να επιδιωχθεί πιο 

σθεναρά, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η προβολή των διαφόρων 

πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με κάθε πεδίο, 

συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της 

επιμόρφωσης ενηλίκων (Grundtvig), καθώς και της νεολαίας (Νεολαία σε Δράση) και του 

αθλητισμού· 

8. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη να αυξήσουν την 

προβολή των προγραμμάτων ΕΕΚ προκειμένου να εξαλειφθούν τα πολιτιστικά εμπόδια 

και να καταπολεμηθούν η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενεργού προδιάθεσης και η 

έλλειψη γλωσσικών προσόντων, ιδίως στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από 

την ανεργία των νέων· πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλισθεί πως στα προγράμματα αυτά 

θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες χωρίς διακρίσεις· ζητεί να υπάρξει εστίαση στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου ανεργίας, όπως τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση στην ΕΕΚ και στα προσόντα, προωθώντας την προσαρμοστικότητα των 

διαύλων μάθησης και τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των συστημάτων, καθώς και τις 

ευκαιρίες κατάρτισης για ομάδες με ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες και για εργαζόμενους 

επιπέδου κατώτερης ή μέσης εκπαίδευσης· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 

αποτελεσματικής προώθησης των προγραμμάτων κινητικότητας σε ΕΕΚ μεταξύ των 

γυναικών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ισορροπία των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε 

τέτοιου είδους εμπειρίες· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι 

στόχοι και να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται· 
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9. επισημαίνει το χάσμα που υφίσταται μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις δεξιότητες και 

την απασχόληση στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 

μηχανολογίας και των μαθηματικών (ΦΕΤΜΜ) σε ολόκληρη την ΕΕ, και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν πλήρως για το πρόγραμμα Erasmus+ και να 

χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω μηχανισμό ως ευκαιρία καίριας σημασίας για την 

ανάπτυξη των ΦΕΤΜΜ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των γυναικών να 

ξεκινούν σταδιοδρομία στους τομείς ΦΕΤΜΜ και έτσι να μειωθεί το υφιστάμενο χάσμα 

δεξιοτήτων στο εν λόγω πεδίο· 

10. υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και για τον λόγο αυτόν 

χρειάζονται την ανάλογη υποστήριξη για την πρόσβασή τους στα προγράμματα στήριξης 

που προσφέρει το Erasmus+· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δρομολογήσει 

περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει στα άτομα με αναπηρίες πρόσβαση χωρίς 

εμπόδια και διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα στήριξης στο πλαίσιο του Erasmus+· 

11. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλη κατάρτιση και να διασφαλίσουν τη διαρκή 

επαγγελματική εξέλιξη των κορυφαίων δασκάλων και εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, 

προκειμένου να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες μεθόδους 

διδασκαλίας μέσω άμεσης και πραγματικής εμπειρίας· 

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 

πόρους για τη στήριξη προγραμμάτων κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά 

οικονομικά εμπόδια· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξετασθεί μια ευρύτερη προβολή του 

τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τη διατιθέμενη επιχορήγηση ή η 

δυνατότητα παροχής άλλων τύπων βοήθειας· θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται και 

να παρακολουθείται η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου και του Erasmus+, προκειμένου να υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα· ενθαρρύνει 

την καθιέρωση ελάχιστων επιπέδων επιχορηγήσεων που θα προσαρμόζονται σύμφωνα με 

τις διακυμάνσεις των συνθηκών διαβίωσης, των τιμών και των στοιχείων κόστους μεταξύ 

των κρατών μελών· στηρίζει την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα 

ώστε να καταστήσουν δυνατή την απαραίτητη και επωφελή στήριξη, όπου χρειάζεται, 

π.χ. για διαμονή και μεταφορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ανηλίκων 

και προετοιμάζοντας τους φοιτητές πριν από τη διεθνή τους εμπειρία, για παράδειγμα 

μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, της γλωσσικής διδασκαλίας και της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας· 

13. επισημαίνει ότι όσοι κάνουν χρήση του δικαιώματός τους στην κινητικότητα 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα όσον αφορά την κοινωνική 

ασφάλιση ή την αναγνώριση των ικανοτήτων, και τονίζει ότι η κινητικότητα στο πλαίσιο 

του Erasmus+ πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση των εν λόγω μειονεκτημάτων· 

14. ζητεί τη στοχοθετημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στους τομείς της ασφάλισης των συμμετεχόντων, της 

έγκρισης, της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της στήριξης των εθελοντών, 

προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων· 

15. σημειώνει ότι εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις 

ρυθμίσεις αναγνώρισης, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτές 

και δυσκολεύεται να τις χρησιμοποιήσει ή να τις κατανοήσει· 
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16. τονίζει τη σημασία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης ο οποίος θα βασίζεται σε 

έναν ισχυρό παράγοντα κινητικότητας – που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ανώτατη 

εκπαίδευση αλλά και την ΕΕΚ– και θα συμβάλλει στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας 

ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας· 

17. υπενθυμίζει ότι, χάρη στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, έχει 

βελτιωθεί σημαντικά η αναγνώριση πτυχίων, ακαδημαϊκών μονάδων, πιστοποιητικών 

επαγγελματικών προσόντων, πιστοποίησης δεξιοτήτων και αποκτηθείσας 

εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της ΕΕΚ· ζητεί να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η 

εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης 

ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών 

Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)· ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη κοινών προσόντων ΕΕΚ, τα οποία θα διασφαλίζουν τη διεθνή αναγνώριση των 

προσόντων· 

18. τάσσεται υπέρ της εκπόνησης Πράσινης Βίβλου σχετικά με την επαγγελματική 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και 

των προσόντων στην Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σε στενή συνεργασία με 

όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμοσθούν πλήρως 

οι υφιστάμενες συστάσεις που αφορούν την ΕΕΚ· επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση 

ικανοτήτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 

τα ποσοστά απασχόλησης και εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία 

κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· 

19. υπογραμμίζει ότι είναι βασικής σημασίας η αναγνώριση, σε όλα τα κράτη μέλη, των 

επιτευγμάτων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι· θεωρεί ότι τα 

προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μη τυπική και την άτυπη 

μάθηση των δικαιούχων, γεγονός που τελικά βελτιώνει την απασχολησιμότητά τους και 

την ικανότητα προσαρμογής τους στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αναγνωριστούν η άτυπη και η μη 

τυπική μάθηση μέσω διαδικασιών επικύρωσης των δεξιοτήτων· 

20. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μη τυπική μάθηση δεν προβάλλεται και έχει 

απολέσει μερίδιο του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος 

Erasmus+· τονίζει τη σημασία της μη τυπικής μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως 

μέσω της εργασίας των νέων και του εθελοντισμού για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας· ζητεί 

η μη τυπική και η άτυπη μάθηση να καταλάβουν σαφή και προβεβλημένη θέση στο 

πρόγραμμα Erasmus+· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

αιτήσεων για μεγάλης κλίμακας έργα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία θα διέπονται από 

τις ίδιες αρχές με εκείνες που διέπουν τις τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων ή τις συμμαχίες 

γνώσης· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 

των στόχων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020· 

πιστεύει ότι η κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαρκή επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΔΕΕΚ), η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση 

και την αναβάθμιση των προσόντων και της εμπειρογνωμοσύνης· τονίζει ότι η διά βίου 

μάθηση και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν βασικά στοιχεία για 

την επίτευξη καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους μακροχρόνια άνεργους· 
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22. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων κινητικότητας 

ΕΕΚ και να εξαλείψουν τα εναπομένοντα εμπόδια, και, σε συνεργασία με την Επιτροπή, 

τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκτελεστικούς οργανισμούς και τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους, να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο της βελτίωση των 

προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να 

οδηγήσει σε μια αναθεώρηση των απαιτήσεων, με στόχο να διασφαλισθεί η ευστοχία τους 

όσον αφορά τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις ικανότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα, 

ενώ παράλληλα η κινητικότητα θα πρέπει να συνδυαστεί τόσο για τα κέντρα κατάρτισης 

όσο και για τον τόπο εργασίας και επίσης να δοθεί προτεραιότητα σε περιόδους εμπειρίας 

μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. έξι μηνών) έναντι των αντιστοίχων μικρότερης διάρκειας· 

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα όσο και την 

παροχή θέσεων μαθητείας, ούτως ώστε κάθε μαθητής που εγγράφεται στην ΕΕΚ να έχει 

εξασφαλισμένη μια θέση μαθητείας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ποιοτική 

ΕΕΚ η οποία ουσιαστικά βελτιώνει τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας και παρέχει 

στους νέους δεξιότητες και ικανότητες για όλη τους τη ζωή· 

24. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, πρόταση για καθεστώς 

και σχέδιο μαθητείας της ΕΕ, το οποίο να διασφαλίζει ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους 

λόγω μαθητευόμενους και τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ· επισημαίνει τον θετικό ρόλο 

που μπορούν να διαδραματίσουν τα «άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση της νεολαίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταλλαγή μεταξύ γενεών, 

μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης και καθοδήγησης καθώς και διευκολύνοντας τη 

βασισμένη στην εμπειρία μάθηση σε διαγενεακές ομάδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι μαθητείες 

και οι πρακτικές ασκήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ δεν θα χρησιμοποιούνται 

εσφαλμένα προκειμένου να μετατραπούν σε εργαλείο μείωσης του κόστους της εργασίας· 

25. συνιστά, όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι να εργασθούν πάνω σε κοινές στρατηγικές που 

θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της επιστροφής ή της κινητικότητας των ασκουμένων της 

επαγγελματικής κατάρτισης και των μαθητευομένων σε άλλα μέρη της Ευρώπης, 

σεβόμενοι παράλληλα τις προτιμήσεις τους, με στόχο να διοχετευθεί η γνώση και 

εμπειρία που αποκτήθηκαν «στο εξωτερικό» για τη βελτίωση των ανισορροπιών και την 

ενίσχυση της συνοχής στις δικές τους «στερούμενες προσόντων» περιοχές καταγωγής ή 

αλλού στην Ευρώπη· 

26. τονίζει την επείγουσα ανάγκη διαβούλευσης και/ή συμμετοχής της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγικού 

τομέα (ιδίως των ΜΜΕ και των μικροεπιχειρήσεων), στον σχεδιασμό, την πλαισίωση, την 

εφαρμογή και τη στήριξη ποιοτικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ· θεωρεί ότι η 

επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υποδοχής· πιστεύει ότι μια ευέλικτη και 

εποικοδομητική εταιρική σχέση που θα βασίζεται στον διάλογο, τη συνεργασία και τη 

βέλτιστη πρακτική μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων θα διασφαλίσει την επιτυχία και 

την προστιθέμενη αξία της ΕΕΚ· είναι της γνώμης ότι η ανταλλαγή γνώσεων και 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κέντρων κατάρτισης και επιχειρήσεων είναι επίσης 

αναγκαία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά 

εργασίας εντός της ΕΕ, καθώς και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα, με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι τούτο θα μείωνε το 
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χάσμα μεταξύ, αφενός, της προσφερόμενης κατάρτισης και της κατάστασης που 

πραγματικά περιμένει τους νέους στο επιχειρηματικό περιβάλλον, και, αφετέρου, των 

αναγκών της αγοράς σε τομείς προστιθέμενης αξίας (π.χ. ψηφιακή και πράσινη 

οικονομία, ενέργεια, άμυνα, περίθαλψη και αποκατάσταση κτηρίων)· 

27. επισημαίνει ότι, στο παρόν οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

αυξημένη ανεργία των νέων, καθώς και από ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

δεξιοτήτων, τα προγράμματα κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις 

συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας· 

28. σημειώνει ότι, κατά τη μετάβαση προς μια περισσότερο ψηφιοποιημένη οικονομία, 

γίνεται επαναπροσδιορισμός των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων· καλεί, ως εκ 

τούτου, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα 

προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές απόκτησης δεξιοτήτων και προγράμματα ΕΕΚ 

για τον αναπροσανατολισμό των εργαζομένων· 

29. επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος Erasmus για τους 

νέους επιχειρηματίες και τον ρόλο της ΕΕΚ στην προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος μεταξύ των νέων Ευρωπαίων· ελπίζει, συνεπώς, ότι θα ενισχυθούν οι 

πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και τη 

δημιουργία καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων· 

30. υποστηρίζει το πρόγραμμα της Επιτροπής Erasmus για νέους επιχειρηματίες, το οποίο 

προσφέρει στους μελλοντικούς επιχειρηματίες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δίπλα σε 

έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις στις χώρες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα· υπογραμμίζει τον αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα των 

ανταλλαγών αυτών, οι οποίες επιτρέπουν, αφενός, στους νέους επιχειρηματίες να 

αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχή διαχείριση μιας επιχείρησης και, 

αφετέρου, στον έμπειρο επιχειρηματία να επωφεληθεί από μια φρέσκια ματιά στην 

επιχείρησή του, να αναπτύξει τα επαγγελματικά του δίκτυα και να διεισδύσει σε νέες 

αγορές· 

31. επιδοκιμάζει τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), το Europass, το EURES και η πλατφόρμα 

«Learning Opportunities and Qualifications in Europe» (Ευκαιρίες μάθησης και προσόντα 

στην Ευρώπη), τα οποία παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕΚ και την κινητικότητα, 

αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εργαλεία αυτά δεν είναι επαρκώς 

γνωστά ή χρησιμοποιούμενα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους δημόσιους 

οργανισμούς απασχόλησης να διαδώσουν και να ενημερώσουν, ιδίως τις ΜΜΕ, σχετικά 

με το πρόγραμμα Erasmus+ και τα λοιπά εργαλεία που αποσκοπούν στην προώθηση της 

κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ· πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων θα δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν 

περισσότερα άτομα από τις συγκεκριμένες ευκαιρίες. έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 

της κινητικότητας· θεωρεί ότι η διαβούλευση και/ή η συμμετοχή του παραγωγικού τομέα 

στη σχεδίαση και επικαιροποίηση των εργαλείων αυτών θα παρείχε προστιθέμενη αξία 

και θα διευκόλυνε την ανταπόκριση στα αιτήματα της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι 

χρειάζονται αυξημένες προσπάθειες από την πλευρά της Επιτροπής με στόχο να μειωθεί η 

γραφειοκρατία τόσο για τους αιτούντες όσο και για για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 
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υποδοχής, και τονίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια, απλότητα και σαφήνεια στην 

εφαρμογή των προγραμμάτων θα βοηθήσει στην επίλυση παλαιών προβλημάτων που 

συνδέονται με τις πληρωμές· καλεί τους αρμόδιους φορείς να διερευνήσουν και να 

διορθώσουν, όπου χρειάζεται και το συντομότερο δυνατό, τις σχετικές ελλείψεις· 

32. επικροτεί τις βελτιωμένες ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε σχετικά με τα προγράμματα 

έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· σημειώνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η 

ποιότητα της μετάφρασης, προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες και παρανοήσεις για 

τους συμμετέχοντες· 

33. θεωρεί ότι η κινητικότητα στην ΕΕΚ ευνοεί και την επαγγελματική, και όχι μόνο την 

ακαδημαϊκή, κινητικότητα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αυτή την επαγγελματική 

κινητικότητα με μηχανισμούς επαγγελματικής προσαρμογής και γλωσσικής στήριξης, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία και η ορθή υλοποίηση των εμπειριών σε άλλες 

χώρες· τονίζει το γεγονός ότι τα θετικά προσόντα στις ξένες γλώσσες είναι σημαντικά για 

τον εργασιακό βίο, και χαιρετίζει το γεγονός ότι τα προσόντα ξένων γλωσσών για τους 

συμμετέχοντες σε προγράμματα Erasmus+ θα ενισχυθούν μέσω τυποποιημένων 

ηλεκτρονικών γλωσσικών μαθημάτων και τεστ (για παράδειγμα, μέσω της πύλης 

Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης/OLS)· 

34. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 20 διασυνοριακές συμπράξεις EURES που στηρίζουν σχεδόν 

600.000 εργαζόμενους των παραμεθόριων περιοχών, οι οποίοι ζουν στην πατρίδα τους 

και εργάζονται σε άλλη χώρα, και ότι οι συμπράξεις αυτές βοηθούν τους εργαζομένους 

αυτούς να αντιμετωπίζουν τα διοικητικά, νομικά και οργανωτικά ζητήματα που 

επηρεάζουν την αναζήτηση εργασίας και την πρόσληψη από την άλλη πλευρά των 

συνόρων· υπογραμμίζει τη σημασία των εν λόγω συμπράξεων για την ενθάρρυνση της 

κινητικότητας στις διασυνοριακές περιοχές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 

τις εν λόγω συμπράξεις και να τις προωθήσουν περισσότερο, ιδίως μεταξύ των νέων· 

35. αξιολογεί θετικά τη δρομολόγηση δοκιμαστικών σχεδίων, καθώς και το πρόσφατα 

εγκριθέν «Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία», ως βάση για 

βελτιώσεις στο πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση της 

κινητικότητας ΕΕΚ μακράς διάρκειας· ζητεί τη δημιουργία ενός πλαισίου 

μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών σε αντίθεση με μεμονωμένες δράσεις που εστιάζουν στα 

σχέδια, προκειμένου να θεσπιστεί ένα μόνιμο και βιώσιμο σύστημα, το οποίο θα είναι 

πλήρως λειτουργικό, θα χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα και θα ενθαρρύνει την 

ελεύθερη κυκλοφορία δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη· 

36. σημειώνει ότι το «ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία» θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως συγκεκριμένη διέξοδος για τον μετριασμό της ανεργίας των νέων, 

διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην αγορά 

εργασίας· ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, π.χ. μέσω της χρηματοδότησης 

του κόστους ταξιδίου των σπουδαστών που εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα 

κατοικίας τους· 

37. επισημαίνει ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των 

νέων είναι σημαντικές για τη στήριξη της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης, της ΕΕΚ, 

της εξεύρεσης θέσεων εργασίας και της περαιτέρω εκπαίδευσης που οδηγεί στην 

απόκτηση τίτλου σπουδών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
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διάθεση κατάλληλης χρηματοδότησης για τα εν λόγω προγράμματα για ολόκληρη την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 

38. σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται στα προγράμματα Erasmus + και ΕΕΚ 

δεν είναι ανάλογοι προς τους αριθμούς ή τις ανάγκες των δυνητικών δικαιούχων της 

κινητικότητας που παρέχουν τα σχήματα αυτά, και καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 

να προωθήσουν διμερείς συμφωνίες οι οποίες θα συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του 

Erasmus+ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΕΚ, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 

κινητικότητα των νέων Ευρωπαίων· 

39. ζητεί την επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) η 

οποία θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποδοτικότητας 

των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με περικοπή της 

χρηματοδότησης για τις λιγότερο αποτελεσματικές διατάξεις· θεωρεί ότι μια τέτοια 

προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσης, όπως συμβαίνει σήμερα, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από απαράδεκτες ανισορροπίες· 

40. καλεί την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και να προβεί σε 

αξιολογήσεις και/ή μελέτες όσον αφορά το Erasmus+ και άλλα προγράμματα 

κινητικότητας στην ΕΕΚ, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός 

τους στο συνταίριασμα της εργασιακής εμπειρίας με θέσεις εργασίας όσον αφορά το 

ποσοστό προσλήψεων, καθώς και να εξετασθεί γιατί ορισμένα κράτη μέλη παράγουν 

περισσότερες αιτήσεις για εργασιακές και μαθησιακές εμπειρίες ΕΕΚ στο εξωτερικό, και 

να χαραχθεί ένα σχέδιο για τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους· πιστεύει ότι τα στατιστικά 

στοιχεία και οι αξιολογήσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να 

ληφθούν υπόψη κατά την πραγματοποίηση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Erasmus+. 
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