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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
(2010/2234(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με θέμα 
«Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη 
του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2010 με θέμα «Μια νέα 
ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο 
«Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει» (COM(2009)0640),

– έχοντας υπόψη τις οκτώ βασικές ικανότητες που ορίζονται στη σύσταση 2006/962/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο
«Βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης – Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς»,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 2008 που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος 
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) 
(COM(2008)0180),

– έχοντας υπόψη το 10ετές πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τις 
συνακόλουθες κοινές ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως 
προς την εφαρμογή του,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση» (COM(2009)0200), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ 
για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα 
ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση - Μια 
πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη 
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0166.
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2010/477),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης («EΚ 2020»),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2009, σχετικά με την 
αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας στην 
Ευρώπη και για τις μελλοντικές προοπτικές του ανανεωμένου πλαισίου (9169/09),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2008 με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για τις νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 με 
τίτλο «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει:  - Εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας ‘Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010’»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για την παροχή διά βίου 
μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», 2,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με θέμα «Επαγγελματικός προσανατολισμός: 
ικανότητες των επαγγελματιών και τρόποι απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη», 
Μάρτιος 2009,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Δεξιότητες για το μέλλον της Ευρώπης: 
πρόβλεψη των αναγκών για επαγγελματικές δεξιότητες», Μάιος 2009,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη
2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),
,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για τις 
ικανότητες που υποστηρίζουν τη διά βίου μάθηση και για την πρωτοβουλία «Νέες 
δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»
,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 9ης Απριλίου
2008 με τίτλο «Το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET):  ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς, σώρευσης 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0164.
2 ΕΕ C 45E, 23.2.2010, σ. 33.
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και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, σχεδιασμένο για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση» (SEC (2008)0441), 

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2008 σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τις μελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (16459/08),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουνίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουνίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με 
την κινητικότητα των νέων,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2007 με θέμα 
«Ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση 
της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση» (COM(2007)0061),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 με τίτλο 
«Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης» (COM(2006)0481), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο έρευνας «Guiding at-risk youth through learning to work», 
Cedefop, Λουξεμβούργο 2010

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Μεγαλύτερη ένταση γνώσης και 
δεξιοτήτων απαιτούν οι θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη», Cedefop, Φεβρουάριος
2010,

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα με θέμα « Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: σε 
αναζήτηση λύσεων» , Cedefop, Ιούνιος 2010,

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση με θέμα «Working and ageing» του Cedefop, 
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Λουξεμβούργο 2010,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2010),
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων είναι μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις 
στην Ευρώπη και ότι επιδιώκεται ο στόχος να μειωθεί σε λιγότερο από 10% το ποσοστό 
των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει της δημογραφικής αλλαγής θα είναι αυτονόητο ένα 
μακρύτερο και πιο πολύπλευρο επαγγελματικό ιστορικό και ότι μόνο η διά βίου μάθηση 
μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρμοσμένη 
στις ατομικές ανάγκες του εκπαιδευομένου έχει ιδιαίτερη σημασία και καθιστά δυνατή 
την καλύτερη ένταξη ιδίως συγκεκριμένων ομάδων ατόμων όπως οι μετανάστες, τα 
άτομα με αναπηρία ή τα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους εκπαίδευση,

1. αναγνωρίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των φορέων· 
υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί καίριο παράγοντα για την επιτυχία·

2. επικροτεί τα μέτρα της Επιτροπής, με τα οποία επιδιώκεται μεγαλύτερη «διαπερατότητα», 
διαφάνεια και συγκρισιμότητα κατά την αναγνώριση εντός και μεταξύ των εκπαιδευτικών 
συστημάτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα 
εστιαστεί περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

4. επικροτεί την ενίσχυση μιας προσέγγισης στη μάθηση που προσβλέπει στο αποτέλεσμα 
και την επέκταση της αναγνώρισης δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο άτυπης 
μάθησης·

Εκπαίδευση

5.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση υψηλής ποιότητας που θα επικεντρώνεται 
στη μάθηση με βάση την εργασία και θα προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες·

6. ζητεί μεγαλύτερη ισορροπία στην επιλογή επαγγέλματος κοριτσιών και αγοριών·

7. ζητεί θεσμοθετημένο διάλογο μεταξύ όλων των φορέων προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εστίασή της στην αγορά· 

8. επικροτεί τον στόχο της στρατηγικής ΕΕ 2020 να προσανατολίσει τα συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης προς τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και το 
επιχειρηματικό πνεύμα και να θεωρηθεί η αυτοαπασχόληση επιλογή σταδιοδρομίας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στο γεγονός ότι μελλοντικά η επαγγελματική ζωή 
θα είναι μακρύτερη και πιο άστατη προσφέροντας δεξιότητες προσαρμοσμένες στον 
κόσμο της εργασίας·

Επαγγελματική κατάρτιση
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10. καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη κατάρτισης που 
προσφέρει προσόντα και να στηρίξουν τους εργαζομένους στον προγραμματισμό της 
κατάλληλης κατάρτισης με συμβουλευτικές υπηρεσίες· καλεί τους εργοδότες να 
καθιστούν δυνατή την αναβάθμιση των προσόντων·

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα μέσο (κατάλογος κριτηρίων για τη διά βίου 
μάθηση) που θα ενθαρρύνει τους εργαζομένους να ακολουθούν συστηματικά και με δική 
τους πρωτοβουλία διά βίου μάθηση και να ελέγχουν συστηματικά ποια προσόντα 
χρειάζονται για την περαιτέρω επιτυχή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

12. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ευπρόσιτης, ευέλικτης και ατομικής επαγγελματικής 
κατάρτισης για άτομα σε διάφορα στάδια της ζωής τους·

13. καλεί τα κράτη μέλη να βασιστούν περισσότερο στη χρήση επιγραμμικών μαθησιακών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης 
προκειμένου να συνεισφέρουν έτσι σε μια ισορροπημένη κατανομή των επαγγελματικών 
και οικογενειακών καθηκόντων των οικογενειών·

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

14. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν καλύτερες δυνατότητες εξειδίκευσης των 
εκπαιδευτών και να θέσουν τις βάσεις για μια εταιρική σχέση μάθησης που θα προάγει·

15. υπογραμμίζει την εστίαση στις βασικές ικανότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, της οποίας η προαγωγή πρέπει να συνεχίζεται και παράλληλα με τη μάθηση 
με βάση την εργασία·

16. ζητεί να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κατάρτισης και οι 
επαγγελματικές σχολές και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα για αναβάθμιση προσόντων των επαγγελματιών, ιδίως για τα 
επονομαζόμενα επαγγέλματα ΜΠΦΤ (μαθηματικά, πληροφορική, φυσικές επιστήμες και 
τεχνολογία)· διαπιστώνει όμως ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού με ιδιώτες παρόχους·

Προσφορά για ειδικές ομάδες προσώπων

17. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση τις ατομικές ανάγκες των ατόμων με μειωμένα προσόντα, των εκπαιδευομένων 
από περιβάλλον μεταναστών, των ανέργων και των ατόμων με αναπηρία·

18. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μεταβατικές δυνατότητες για νέους χωρίς τίτλο 
σπουδών ή με χαμηλόβαθμο τίτλο για να καταστήσουν δυνατή την είσοδό τους στον 
κόσμο της εργασίας· επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ζητεί ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που θα υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη στη δημιουργία επί τόπου δικτύωσης μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, της νεανικής 
πρόνοιας και νέων ανθρώπων·

Ευελιξία και κινητικότητα
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19. επικροτεί την ιδέα να συμπεριληφθεί η διασυνοριακή κινητικότητα ως προαιρετική 
συνιστώσα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν ευκολότερα τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση·

21. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διαμορφωθεί η προσφερόμενη κατάρτιση σε 
ενότητες· ζητεί ωστόσο να οριστούν σαφώς οι επιμέρους ενότητες και να δημιουργηθεί 
συγκρισιμότητα·

22. είναι πεπεισμένο ότι οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ των φορέων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνιστά η στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελούν 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητά της ως προς τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας·

23. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στην απόκτηση γνώσεων ξένων γλωσσών στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης

24. επικροτεί την υποστηριζόμενη από τη διαδικασία της Κοπεγχάγης ανάπτυξη κοινών 
εργαλείων αναφοράς (Europass, ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, 
ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς εξασφάλισης ποιότητας για την 
επαγγελματική εκπαίδευση) και υποστηρίζει τη συνεπή καθιέρωση και μετεξέλιξη αυτών 
των εργαλείων·

25. καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών 
επαγγελματικών τίτλων που καθιστούν δυνατή την απόδειξη επαγγελματικών ικανοτήτων 
όχι μόνο με επίσημα πιστοποιητικά, αλλά και με δείγματα εργασίας, πρακτικές και 
θεωρητικές εξετάσεις, καθώς και αξιολογήσεις· 

Χρηματοδότηση

26. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το συνολικό 
πρόγραμμα της διά βίου μάθησης και το Erasmus για νέους επιχειρηματίες έτσι ώστε να 
μπορούν να χορηγηθούν πόροι για σχέδια εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την κατάρτιση ηλικιωμένων σε ολόκληρη την 
ΕΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους πόρους αυτούς·

27. καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν ένα σύστημα κουπονιών από πόρους του ΕΚΤ για την 
κατάρτιση προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προσφορές της κατάρτισης 
και άτομα χαμηλού εισοδήματος·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δυνατότητα και η ικανότητα για μάθηση και εργασία σε διεθνές περιβάλλον αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επαγγελματική ζωή μέσα σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυξάνεται η ανάγκη για συνεργάτες που θα είναι κινητικοί, 
ευέλικτοι κα θα διαθέτουν διεθνή εμπειρία. 

Τα κεντρικά στοιχεία που αναφέρονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη 
ανάπτυξη (προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και της 
ψηφιακής κοινωνίας), μια διατηρήσιμη ανάπτυξη (παραγωγή με αποδοτική χρήση των πόρων 
με παράλληλη αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας) και για μια χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (αύξηση του ποσοστού της απασχόλησης, εξειδίκευση και καταπολέμηση της
φτώχειας) πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά καταρχάς στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με συγκεκριμένα μέσα σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη.

Παρά τις δραματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,
μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη θα 
αποκατασταθεί, έστω και βαθμιαία, κατά την επόμενη δεκαετία. Όπως δείχνει η σημερινή 
πρόβλεψη του Cedefop για την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη, ο αριθμός 
των νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020 εκτιμάται σε 800 εκατομμύρια. 1

Οι προβλέψεις μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η αύξηση της ζήτησης ικανοτήτων θα 
σταματήσει. Η βιομηχανική και τεχνολογική αλλαγή συνοδεύεται από αύξηση της ανάγκης 
εργατικού δυναμικού υψηλών και μέσων προσόντων, που ωστόσο αποβαίνει σε βάρος των 
προσώπων με χαμηλά προσόντα. 

Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα ιδίως όσον αφορά τους νέους: Η συνεχιζόμενη αύξηση της 
ανεργίας των νέων αποτελεί μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις στην Ευρώπη. 
Οι νέοι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο συχνότερα άνεργοι σε σχέση με τους ενήλικες 
εργαζόμενους, αλλά προσλαμβάνονται επίσης συχνότερα σε επισφαλείς, προσωρινές θέσεις 
εργασίας με χαμηλότερο μισθό και λιγότερη κοινωνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υιοθετήσουν στοχοθετημένες πολιτικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Οι στόχοι που 
τέθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε 10% ανά χρονιά και να δοθεί στο 40% των νέων η 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση πρέπει να επιδιωχθούν με 
συγκεκριμένα, δημιουργικά και αποτελεσματικά μέτρα. 

ΟΙ επιχειρήσεις ζητούν όλο και πιο έντονα να έχει η προσφερόμενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση στενή σχέση με την πράξη και να εστιάζεται σαφώς στην εξεύρεση λύσεων. Για 
τις επιχειρήσεις μετρούν οι πραγματικές ικανότητες και προσόντα που φέρνει στο εργασιακό 
του περιβάλλον το άτομο μετά από την ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Λουξεμβούργο 2010, S. 12
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Εδώ είναι αναγκαίο να επενδύσουμε σαφώς στην εστίαση στα αποτελέσματα στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης. Οι δύο πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
Κοπεγχάγης, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και το ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, θα συμβάλουν 
σημαντικά στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τα επόμενα χρόνια, 
ενώ δίνουν ήδη ώθηση σε μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
ορισμένων κρατών μελών.  Όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να δοθεί σημασία στην ύπαρξη μεγαλύτερης
«διαπερατότητας», διαφάνειας και συγκρισιμότητας εντός και μεταξύ των διαφόρων 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι στόχοι και οι πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής απαιτούν τη στήριξη όλων των παραγόντων της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Επίσης, απαιτούν δοκιμή στην πράξη και πολλά σημεία τους πρέπει ακόμα να 
συγκεκριμενοποιηθούν.

Ενόψει της ανάγκης της κοινωνίας για κατάρτιση που μεγαλώνει στο πλαίσιο της 
δημογραφικής μεταβολής και της ανάγκης συμμετοχής στη διά βίου μάθηση, πρέπει να δοθεί 
στους εργαζομένους ένα μέσο με το οποίο θα μπορούν να διαπιστώνουν και να 
προγραμματίζουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους σε κατάρτιση. Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με 
ουδέτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση.

Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν διευρυμένες, απλουστευμένες και πιο εύκολα 
προσβάσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης από τους υφιστάμενους πόρους του ΕΚΤ, 
ολόκληρου του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση και του Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες, για την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπων 
σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, καθώς και ειδικών ομάδων προσώπων.

Επίσης, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ΕΚΤ ένα σύστημα κουπονιών που 
θα δίνει σε άτομα χαμηλού εισοδήματος δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση, πράγμα 
που βελτιώνει τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας. Έτσι μπορεί κανείς να προσελκύσει 
στοχοθετημένα ανθρώπους στη διά βίου μάθηση. Εφόσον οι πολίτες μπορούν να 
αποφασίσουν οι ίδιοι ποια προσφορά εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, δημιουργείται 
ανταγωνισμός μεταξύ των ιδρυμάτων κατάρτισης.

Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι να αποτελέσει η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση διαρκή και υψηλή πολιτική και κοινή προτεραιότητα. Απολύτως 
απαραίτητη για να υλοποιηθεί αυτό είναι η συμμετοχή και η δέσμευση όλων των 
εμπλεκομένων παραγόντων, που πρέπει να ζητηθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη, αλλά εξίσου και από τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης θα αποκτήσει τη 
δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της οικονομίας. Οι φορείς λήψης πολιτικών 
αποφάσεων πρέπει να δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα για περαιτέρω και ευρύτερη 
απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Η αναβάθμιση προσόντων δεν πρέπει να περιορίζεται 
στον στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας, αλλά πρέπει 
να τους δίνει και την ευκαιρία να διαμορφώσουν τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος 
συμβάλλοντας έτσι ενεργά σε μια καινοτόμο οικονομία.
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