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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει πόσο σημαντική είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στη μάθηση προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα, και ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
πρόσβαση στη δια βίου μάθηση για όλους, παρά τις διαδικασίες οικονομικής εξυγίανσης·

2. υπενθυμίζει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων για τη μείωση της 
ανεργίας, τη διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας, την προώθηση της 
επαγγελματικής κινητικότητας και την στελέχωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης έτσι 
ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι να επιλέξουν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, και αναγνωρίζει ότι η πρόβλεψη των 
τάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη 
για όσους έχουν ήδη εισέλθει σε αυτήν έτσι ώστε να στοχοθετούν καλύτερα τις δράσεις 
τους και να κάνουν συνειδητές επιλογές·

4. εκφράζει την απογοήτευσή του για τη μειωμένη χρηματοδότηση υπέρ της εκπαίδευσης 
καθώς και για τις ελάχιστες θέσεις κατάρτισης που προσφέρουν οι εταιρείες λόγω κρίσης·

5. υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες έχουν αναλάβει την καίρια ευθύνη να πραγματώσουν τη δια 
βίου μάθηση για όλους, και τους προτρέπει να διευκολύνουν τη συνεχή κατάρτιση των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας· 

6. ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να εφαρμόσουν 
καινοτόμες πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου και ζητεί διαφοροποιημένες και ευέλικτες μεθόδους εκμάθησης 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφόρων μαθητών, την εισαγωγή διττών συστημάτων 
που να συνδυάζουν τη μελέτη με την πρακτική άσκηση, και καλύτερες ευκαιρίες στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

7. ζητεί να ενισχυθούν ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης μεταξύ της Ένωσης και των διεθνών εταίρων με στόχο την ανάδειξη 
των αυξανόμενων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αλληλεξαρτήσεων και τη 
συμβολή στην υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη 2020.


