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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:

1. επισημαίνει ότι στη νέα ψηφιακή οικονομία, η δημιουργικότητα και οι τεχνολογίες των
πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) οικοδομούν μια νέα επιχειρηματική
νοοτροπία η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) και ότι, συνεπώς, η ΕΕΚ πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας, 
ιδίως προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η στρατηγική "Ευρώπη 
2020"·

2. υπενθυμίζει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι απαραίτητη για το 
καλύτερο μέλλον της Ευρώπης· εκτιμά ότι οι βασικές ικανότητες και οι νέες δεξιότητες 
παρέχουν στους ανθρώπους νέες ευκαιρίες και, επιπλέον, αποτελούν τη βάση για 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως η πορεία από την 
επαγγελματική κατάρτιση στην ανώτερη εκπαίδευση απαιτεί αλλαγές εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με τις 
διαφορές στους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία 
καταλληλότερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

4. προτείνει ότι η χάραξη μιας νέας στρατηγικής εκμάθησης γλωσσών για τη βελτίωση των 
γενικών γνώσεων σε συγκεκριμένους τομείς δεξιοτήτων θα διευκόλυνε την κινητικότητα 
των εκπαιδευτικών και των φοιτητών·

5. συνιστά την ενίσχυση της δημιουργικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και της άτυπης και ανεπίσημης 
μάθησης·

6. θεωρεί ότι ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ανάπτυξη ενός φιλικού 
περιβάλλοντος για επιτυχή συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας και των σπουδαστών 
της ΕΕΚ είναι ουσιώδης·

7. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 
όπως αυτά που προτείνονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET)·

8. θεωρεί ότι οι προκλήσεις που θέτει η στρατηγική "Ευρώπη 2020" δημιουργούν την 
ανάγκη για διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων, καθώς και για αύξηση του κύρους της 
ΕΕΚ· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι θα είχε μεγάλη αξία να γνωστοποιηθούν ιστορίες 
επαγγελματικής επιτυχίας των σπουδαστών.


