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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα από τα δέκα μέτρα που εγκρίθηκαν στην έκτακτη 
σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Πράγα το 2009 για την απασχόληση αφορούν την 
εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, τις περιόδους μαθητείας, 
τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων·

1. θεωρεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση των 
νέων στην αγορά εργασίας και τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν τα προγράμματα 
διά βίου μάθησης, περιλαμβανομένων προγραμμάτων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 
προσιτά σε όλους και να εφοδιαστούν τα άτομα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
περιγράφονται στην πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»· 
υπενθυμίζει ότι η απόκτηση βασικών γνώσεων και καλού επιπέδου γενικής καλλιέργειας 
αποτελεί καίριο παράγοντα όσον αφορά την επαγγελματική κινητικότητα·

2. υπενθυμίζει ότι σκοπός της διαδικασίας της Κοπεγχάγης είναι η ενθάρρυνση της 
αξιοποίησης του ευρέος φάσματος διαθέσιμων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης 
(π.χ. στο σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας ή μέσω ιδιαίτερων 
μαθημάτων)·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι όλοι οι νέοι αποκτούν έναν στέρεο 
πυρήνα βασικών ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προωθηθεί η 
διά βίου κινητικότητα και να μπορέσουν οι νέοι να ανταποκριθούν στις μεταβολές στην 
αγορά εργασίας και στην εμφάνιση νέων οικονομικών και κοινωνικών αναγκών· 

4. θεωρεί ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της κινητικότητάς τους και 
των ίσων ευκαιριών·

5. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να 
βοηθηθούν οι νέοι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να ενθαρρυνθεί και να 
επεκταθεί το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες· ως εκ τούτου, εισηγείται μια 
ενημερωτική εκστρατεία της ΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα καλύπτει την 
επιχειρηματικότητα, το κεφάλαιο εκκίνησης, τη φορολόγηση των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων και τη συνεχή στήριξη της κατάρτισης·

6. τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πράσινες θέσεις 
απασχόλησης, παραδείγματος χάριν παρέχοντας κατάρτιση σε περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες·

7. τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες, με 
στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας·
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8. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για 
νέους τύπους απασχόλησης·

9. θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας 
και ζητεί τη βελτίωση της κινητικότητας και των γλωσσικών διευκολύνσεων για φοιτητές, 
διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενους, φοιτητές και νέους επιχειρηματίες, με την επέκταση 
του προγράμματος Erasmus·

10. υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να δημιουργηθούν νέες πρωτοβουλίες ή προγράμματα 
σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ συστημάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού τομέα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εναρμόνιση των εθνικών προφίλ προσόντων και 
των ευρωπαϊκών προφίλ προσόντων, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η κινητικότητα 
των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας·

12. στηρίζει τη διάταξη για τις περιόδους άσκησης ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικού 
προγράμματος, παρέχοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και 
εργασιακή εμπειρία, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μελλοντική ενσωμάτωσή 
τους στην αγορά εργασίας· τονίζει τον εκπαιδευτικό ρόλο των περιόδων άσκησης και 
επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τις θέσεις απασχόλησης·

13. θεωρεί την ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων πρακτικής, τα οποία είναι στενά 
συνδεδεμένα με προγράμματα σπουδών, εξαιρετικά σημαντική καθώς αυτά συνιστούν μια 
ευκαιρία να εδραιώσει κανείς τις δεξιότητές του και να αρχίσει να εργάζεται με μικρή 
μόνο προηγούμενη εμπειρία και κατάρτιση· θεωρεί ότι τα προγράμματα πρακτικής (με 
μία δίκαιη χρηματοοικονομική αντιστάθμιση) είναι ένα αναγκαίο μέσο συνδυασμού 
εκπαίδευσης και εργασίας, καθώς ορισμένα προγράμματα δείχνουν ποσοστό 
απασχόλησης της τάξεως του 70% μετά από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής·

14. χαιρετίζει την έκβαση της συνάντησης των ευρωπαίων υπουργών αρμόδιων για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια 2020 (28-29 Απριλίου 
2009), η οποία ζητεί την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων αρχών, 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φοιτητών, εργοδοτών και εργαζομένων ως τρόπου 
καλύτερης εφαρμογής των πολιτικών διά βίου μάθησης·

15. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αναγνώριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων στο 
πλαίσιο της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, προκειμένου οι νέοι να μπορούν να 
αποδείξουν στη συνέχεια την εκπαίδευση και τις ικανότητές τους, όπως απαιτείται όταν 
αναζητούν εργασία στην αγορά·

16. θεωρεί ότι οι μαθητευόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα και ότι αυτή η 
επαγγελματική κατάρτιση στον τόπο εργασίας πρέπει να χρησιμεύσει ως μέσο απόκτησης 
όχι μόνο ικανοτήτων και δεξιοτήτων αλλά και επαγγελματικής συνείδησης· στηρίζει την 
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας και υποστηρίζει ότι οι ψηφιακές 
δεξιότητες, οι νέες τεχνολογίες, η επιστήμη και οι γλώσσες θα πρέπει να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης·



AD\814234EL.doc 5/7 PE439.394v02-00

EL

17. ζητεί στενότερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ασκουμένων και των 
συμφωνιών εργασίας που συνάπτουν, προκειμένου να αποτρέπονται οι καταχρήσεις, 
όπως όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης·

18. τονίζει ότι η υπάρχουσα οικονομική ύφεση μπορεί να χρησιμεύσει ως μοναδική ευκαιρία 
για την αναθεώρηση των πολιτικών και την ενίσχυση των προγραμμάτων που 
διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας·

19. ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη και το κύρος της επαγγελματικής κατάρτισης·

20. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση των προγραμμάτων άσκησης και της 
κινητικότητας για τους νέους που φοιτούν σε σχολεία ή παρακολουθούν προγράμματα 
κατάρτισης για καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως ο κινηματογράφος, η μουσική, ο 
χορός, το θέατρο ή το τσίρκο·

21. υπενθυμίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για το 2020 θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
βελτίωση της απασχολησιμότητας των πολιτών· καθώς οι νέοι αποτελούν θεμελιώδη 
παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της και μια από τις περισσότερο επηρεαζόμενες 
ομάδες, θεωρεί ουσιώδες να τους παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση και να 
ενθαρρύνονται για την ολοκλήρωσή τους· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αναπροσανατολισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου οι δημοσιονομικές 
προτεραιότητες της ΕΕ να αντιστοιχούν στις πολιτικές προτεραιότητες στις οποίες δίδεται 
έμφαση στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020·

22. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα θετικής δράσης για νέους στους τομείς της 
αγοράς εργασίας στους οποίους υποεκπροσωπούνται·

23. θεωρεί ότι τα προγράμματα εθελοντισμού που λειτουργούν σε διάφορους τομείς, 
περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κοινωνικού, του πολιτιστικού και του αθλητικού 
τομέα, χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης·

24. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανάγκες 
τους· συνιστά, εν προκειμένω, να προβεί η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους 
εθνικών συμβουλίων νεολαίας σχετικά με τις προτεραιότητες για τους νέους·

25. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση του 
υψηλού ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές, δίνοντάς τους με αυτόν τον 
τρόπο τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και διευκολύνοντας τη 
μελλοντική τους είσοδο στην αγορά εργασίας·

26. θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμοσθεί το σύστημα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στη ζήτηση νέων 
επαγγελμάτων·

27. εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό άνεργων νέων, 
ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι οι αγορές εργασίας είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτες, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όσοι βρίσκονται στα τελευταία στάδια εκπαίδευσης ή κατάρτισης 



PE439.394v02-00 6/7 AD\814234EL.doc

EL

μπορούν εύκολα να βρουν εργασία ή να μετακινηθούν από μία θέση απασχόλησης σε μία 
άλλη·

28. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής μόρφωσης και του 
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και η συνέχιση της 
διαδικασίας στη διάρκεια περιόδων πρακτικής, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωση 
όλων των πολιτών με τα ψηφιακά μέσα·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν στους νέους τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία, προκειμένου να 
διασφαλίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας στο τέλος της εκπαίδευσης ή 
της κατάρτισης·
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