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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι το υψηλά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό αποτελεί μια από 
τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας και προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην Ένωση· τονίζει ότι η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία 
λειτουργικής ενιαίας εσωτερικής αγοράς, και ότι θα πρέπει να προσαρμόζονται διαρκώς 
στις ανάγκες και τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με εκτενή διάλογο μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων μερών· 

2. είναι πεπεισμένο ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα έπρεπε να δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τόσο κατά τη διάρκεια 
της αρχικής εκπαίδευσης όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας της διά βίου μάθησης·

3. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να υλοποιηθεί η εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 
2020 «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
πρέπει να ξεκινήσουν μια πιο ρεαλιστική, περιεκτική και ευρέος φάσματος πρωτοβουλία 
υποστηριζόμενη από το σύνολο των κρατών μελών η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στη σύνδεση των τομέων της επαγγελματικής κατάρτισης, των επαγγελματικών 
προσόντων, της δια βίου μάθησης και της μαθητείας με την αγορά εργασίας κατά τρόπον 
ώστε κάθε κράτος μέλος να κάνει πραγματικά δικούς του τους στόχους που παρατίθενται 
στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση (ΕΚ 2020)·

4.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συμβατότητα και συνέργεια μεταξύ των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στα επιμέρους κράτη μέλη, με έμφαση στην εκμάθηση 
γλωσσών και προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων στους στόχους της Ένωσης της 
Καινοτομίας· τονίζει την ανάγκη να αρθούν όλα τα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα εξασφαλίζει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας 
πρακτικής άσκησης στην ΕΕ·

5. τονίζει ότι η παροχή της δυνατότητας στους νέους να επιμορφωθούν ή να σπουδάσουν για 
κάποιο διάστημα στο εξωτερικό, είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες, περιλαμβανομένης της εκμάθησης της γλώσσας, αυξάνοντας έτσι τις 
ευκαιρίες ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση 
της Επιτροπής να αναπτύξει μια «κάρτα της νεολαίας σε κίνηση» που θα βοηθήσει τη 
μετακίνηση όλων των νέων σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, καθώς και τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών δανείων για την κινητικότητα των νέων ευρωπαίων, ιδίως εκείνων με 
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να περάσουν 
ένα χρονικό διάστημα σπουδών, κατάρτισης ή απασχόλησης σε μια άλλη χώρα·

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αλληλεπίδραση - και να καθιερώσει στενότερη 
συνέργεια - μεταξύ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, της διαδικασίας της Μπολόνιας για την τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση και της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, με βελτιωμένη χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ΕΠΠ), του 
ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET) και του Europass· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να 
διατηρήσουν την αρμοδιότητα στην οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων 
σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που επικρατούν 
στην επικράτειά τους· 

7. παρατηρεί ότι είναι μείζονος σημασίας η διευκόλυνση της κινητικότητας στην εργασία 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· χαιρετίζει και στηρίζει απόλυτα την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής να αναθεωρήσει το ισχύον σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·  πιστεύει ότι μια λογική αξιολόγηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα στην παρούσα μορφή της θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη αναθεώρηση 
της οδηγίας εκ μέρους της Επιτροπής·  θεωρεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνει κορυφαία 
προτεραιότητα για την Επιτροπή·

8. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν και να 
διευρύνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα 
το πρόγραμμα Leonardo da Vinci προκειμένου να προωθηθεί η μεγαλύτερη κινητικότητά 
τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

9. επισημαίνει ότι υφίσταται επίσης μια εσωτερική αγορά επαγγελματικής κατάρτισης, και 
καλεί τα κράτη μέλη να ιδρύσουν περισσότερα κέντρα προσανατολισμού σε σχέση με τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας τόσο στη χώρα τους όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη·

10. επισημαίνει τα εμπόδια που συναντούν στην ενσωμάτωσή τους οι πολίτες τρίτων χωρών 
όταν τα επαγγελματικά προσόντα τους δεν αναγνωρίζονται· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην αναγνώριση των 
προσόντων πολιτών τρίτων χωρών·

11. ζητεί να ενισχυθούν οι διασυνοριακοί δεσμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εργοδοτών με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη μεταφορά, εφαρμογή 
και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στην οποία βασίζεται η ενιαία αγορά υποστηρίζοντας 
εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο να εξασφαλισθεί ότι ο επιχειρηματικός 
τομέας, οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές θα κατανοήσουν επαρκώς την ισχύουσα  
νομοθεσία και τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους·

13. καλεί όλους τους παράγοντες της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένων εκείνων των 
επαγγελματικών κλάδων, των επιχειρήσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των 
υπουργείων και των υπηρεσιών του δημοσίου, να ξεκινήσουν έναν διαρθρωμένο 
κοινωνικό διάλογο σε σχέση με τη διασφάλιση της καλύτερης επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης των νέων, την προώθηση της δια βίου μάθησης και της τυπικής/άτυπης 
κατάρτισης.
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