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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών των αρμόδιων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπέργκεν το 2005, κατέληξε με σαφή τρόπο στο ότι χρειάζεται 
να ορισθεί ένα γενικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα προκειμένου να υπάρξει 
μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την αξία της δια βίου μάθησης για την αγορά εργασίας. Το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη δια βίου μάθηση 
αναμένεται να επιτελέσει αυτό το ρόλο.

Το ΕΠΕΠ αποτελεί απόρροια της κίνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστεί μια 
κοινωνία της γνώσης που θα είναι καλά προετοιμασμένη για τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης. Σε μια τέτοια κοινωνία, οι πολίτες κάθε ευρωπαϊκού κράτους μέλους 
πρέπει να προσαρμοσθούν έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μια αγοράς εργασίας που 
υπακούει στους κανόνες της ανταγωνιστικότητας. Αυτές οι νέες αλλαγές δημιουργούν 
προκλήσεις που απαιτούν πιο καινοτόμα και ευέλικτη εκπαίδευση η οποία να προετοιμάζει 
του Ευρωπαίους να προκόψουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας, μια αγορά στην οποία η 
μάθηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις ομάδες ηλικιών και όλα τα κοινωνικά 
στρώματα.

Καθώς αυξάνεται η διαφάνεια των προσόντων ανά την ΕΕ και όχι μόνο εντός των 
μεμονωμένων κρατών μελών στα οποία δημιουργήθηκαν και αποκτήθηκαν, αυτό 
αναπόφευκτα θα ενθαρρύνει την πιο ελεύθερη κίνηση της εργασίας ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να επωφεληθούν καλύτερα από το μέγεθος της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Από πρακτικής άποψης, μια αύξηση της διαφάνειας στον 
τομέα αυτό θα βοηθήσει του εργοδότες να αποφασίζουν πιο γρήγορα κατά πόσο ένας 
υπήκοος από ένα διαφορετικό κράτος μέλος διαθέτει καλύτερα προσόντα για μια 
συγκεκριμένη θέση εργασίας λόγω της δια βίου μάθησης που θα έχει ακολουθήσει.

Η παρούσα πρόταση φθάνει ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται, καθώς η εμφάνιση νέων 
τεχνολογιών και η δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες έχει ανοίξει την πόρτα στη 
μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού τομέα, προσφέροντας νέες ευκαιρίες ηλεκτρονικής 
μάθησης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν μια άκρως αναγκαία ευελιξία και ελευθερία του 
χρήστη στο να ορίζει το δικό του δρόμο μάθησης. Επί πλέον, προσφέρουν στα κράτη μέλη, 
τα οποία πρέπει συνεχώς να στοχεύουν στην άνοδο του επιπέδου των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, την ευκαιρία να προωθούν και επωφελούνται από πιο καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας και τύπων μάθησης. Παρά ταύτα, προκειμένου να εξασφαλισθεί και ενισχυθεί η 
επιτυχία των υπηρεσιών αυτών και των δυνατοτήτων μάθησης, χρειάζεται να μετρηθεί η 
ποιότητά τους και η ίδια τους η ύπαρξη  χρειάζεται να κοινοποιείται στους ευρωπαίους 
πολίτες μέσα από βιώσιμα κανάλια πληροφόρησης.

Κάτι που πρέπει να προσεχθεί επειγόντως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο αποκλεισμός 
από την αγορά εργασίας επειδή δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της δια βίου μάθησης και 
έχουν χαθεί τρένα για εκείνους που δεν έχουν επίσημα προσόντα. Οι νέοι, ενήλικες, 
μετανάστες και χειρονακτικά εργαζόμενοι ανά την Ευρώπη που έχουν αποκτήσει δεξιότητες 
με ανεπίσημο τρόπο οι οποίες δεν έχουν αναγνωρισθεί επίσημα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
ενταχθούν σε προγράμματα δια βίου εκμάθησης και έτσι να αποφευχθεί ο κοινωνικός και 
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εργασιακός αποκλεισμός των ομάδων αυτών αλλά αντίθετα να αυξηθεί η κινητικότητά τους 
ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, οι ομάδες αυτές κινδυνεύουν να 
περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο καθώς εντάσσονται άλλοι στα προγράμματα δια βίου 
μάθησης και μεγαλώνει το χάσμα των προσόντων. Τα εν λόγω προβλήματα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν τώρα και χρειάζεται να διδαχθούν οι πολίτες την αξία και τη σπουδαιότητα 
της εκπαίδευσης από μικρή ηλικία.

Τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να δεσμευθούν έναντι των προτάσεων αυτών και να τις 
εφαρμόσουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Ο συντονισμός είναι υψίστης σπουδαιότητας και για τούτο 
προτείνεται η δημιουργία εθνικών κέντρων για τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων 
επαγγελματικών προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και την 
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στον τομέα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τμήμα "Συνιστούν στα κράτη μέλη", παράγραφος 1

1. Να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων ως εργαλείο 
αναφοράς για να συγκρίνουν τα επίπεδα 
προσόντων σε διαφορετικά συστήματα 
επαγγελματικών προσόντων μέσα από την 
προοπτική της διά βίου μάθησης.

1. Να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων ως εργαλείο 
αναφοράς για να συγκρίνουν τα επίπεδα 
προσόντων σε διαφορετικά ευρωπαϊκά
συστήματα επαγγελματικών προσόντων 
μέσα από την προοπτική της διά βίου 
μάθησης. Τούτο δε σε μια προσπάθεια 
εξασφάλισης της αναγνώρισης της αξίας 
τους στην αγορά εργασίας και 
υπογράμμισης της σπουδαιότητας της δια 
βίου μάθησης ανά την ΕΕ·

Αιτιολόγηση

Σε μια Ευρώπη όπου η φύση της αγοράς εργασίας αλλάζει και απαιτούνται ευέλικτες μέθοδοι 
για τη μάθηση, τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ΕΠΕΠ για να ανεβάσουν το 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ.
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προφίλ των προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Επί πλέον, είναι ουσιώδες να αποσαφηνισθεί 
τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους σπουδαστές η πρακτική αξία των προσόντων 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη κίνηση ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 2
Τμήμα "Συνιστούν στα κράτη μέλη", παράγραφος 2α (νέα)

2a. Nα δεσμευθούν έναντι των προτάσεων 
σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα 
που αφορούν τα προγράμματα δια βίου 
μάθησης σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την επιτυχία αυτής της 
πρωτοβουλίας. 

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας εξαρτάται από το συντονισμό που θα επιτευχθεί σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς αυτά τα δυο τελευταία ενημερώνουν σχετικά με το 
ΕΠΕΠ.

Τροπολογία 3
Τμήμα "Συνιστούν στα κράτη μέλη", παράγραφος 4α (νέα)

4a. Να ανεβάσουν το επίπεδο των 
προγραμμάτων τους της δια βίου μάθησης 
με την προώθηση καινοτόμων μεθόδων 
διδασκαλίας και προγραμμάτων μάθησης.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης πρέπει να προσπαθούν να είναι καινοτόμα και να προωθούν 
καινοτόμες σκέψεις προκειμένου να ικανοποιούν τα αιτήματα της αγοράς εργασίας.

Τροπολογία 4
Τμήμα "Συνιστούν στα κράτη μέλη", παράγραφος 4 β (νέα)

4β. Να αναγνωρίσουν την αυξανόμενη 
σπουδαιότητα των υπηρεσιών άμεσης 
επικοινωνίας, την ευελιξία που προσφέρουν 
και την ελευθερία που επιτρέπουν στο 
χρήστη να καθορίσει το δικό του δρόμο για 
μάθηση, ενώ παράλληλα δίδεται 
προτεραιότητα στη δημιουργία καλών 
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καναλιών πληροφόρησης με τα οποία 
μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για 
την ύπαρξη και ποιότητα τέτοιων 
υπηρεσιών·   

Αιτιολόγηση

Η φύση της αγοράς εργασίας αλλάζει και απαιτεί πιο ευέλικτα πρότυπα εκπαίδευσης. Έχουν 
ανακύψει νέοι δρόμοι μάθησης σε ανταπόκριση στις αλλαγές αυτές, και αυτοί χρειάζεται να 
καταστούν γνωστοί στο κοινό προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους.

Τροπολογία 5
Τμήμα "Συνιστούν στα κράτη μέλη", παράγραφος 4 γ (νέα)

4c. Να φροντίσουν ώστε να αναγνωριστούν 
επίσημα οι δεξιότητες εκείνων των νέων, 
ενηλίκων και χειρονακτικά εργαζόμενων 
ανά την Ευρώπη των οποίων οι ανεπίσημα 
αποκτηθείσες δεξιότητες δεν 
κατοχυρώθηκαν ποτέ· μαζί δε με εκείνους 
που στερούνται βασικών δεξιοτήτων και 
προσόντων, να ενθαρρύνονται να 
ενταχθούν σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης και έτσι να αποφεύγεται ο 
κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός 
τους και να αυξάνεται η κινητικότητά τους 
ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Αιτιολόγηση

Εκείνοι που δεν έχουν βασικά επαγγελματικά προσόντα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τροπολογία 6
Τμήμα "Υποστηρίζουν την πρόθεση της Επιτροπής", παράγραφος 2

2. Να συγκροτήσει συμβουλευτική ομάδα 
για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των εθνικών κέντρων, των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων, κατά περίπτωση) 
με σκοπό να παρακολουθήσει, να συντονίσει 
και να εξασφαλίσει την ποιότητα και τη 

2. Να συγκροτήσει συμβουλευτική ομάδα 
για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των εθνικών κέντρων, 
επαγγελματικών ενώσεων, των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων, κατά περίπτωση) 
με σκοπό να παρακολουθήσει, να συντονίσει 
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συνολική συνοχή της διαδικασίας για τη 
συσχέτιση των συστημάτων 
επαγγελματικών προσόντων με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων.

και να εξασφαλίσει την ποιότητα και τη 
συνολική συνοχή της διαδικασίας για τη 
συσχέτιση των συστημάτων 
επαγγελματικών προσόντων με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων.

Αιτιολόγηση

Καθώς τα προγράμματα μάθησης απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εκείνους οι οποίοι 
χρειάζονται να αποκτήσουν δεξιότητες ή γνώσεις σχετικές με τη δουλειά τους, είναι άκρως 
σημαντικό να ζητείται η γνώμη των επαγγελματικών ενώσεων στη διαδικασία αυτή.
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