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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 ένα 
από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ότι η ποιοτική επαγγελματική 
κατάρτιση συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία λειτουργικής ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς·

2. είναι πεπεισμένο ότι η επαγγελματική 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 εκπαίδευσης·

3. τονίζει την ανάγκη της συμβατότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων στα 
επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, με έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών και στη διεύρυνση 
των δυνατοτήτων για ποιοτικά σταζ στο εξωτερικό·

4. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διάδραση μεταξύ των ήδη υπαρχόντων συστημάτων 
απόκτησης προσόντων, όπως είναι η οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, της διαδικασίας της Μπολόνιας στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων·

5. παρατηρεί ότι είναι σημαντικό να αρθούν όλα τα εμπόδια στην κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού ως προς την εσωτερική αγορά της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία της 
οδηγίας όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καλεί την 
Επιτροπή να συνεκτιμήσει την εν εξελίξει αξιολόγηση της οδηγίας χάριν της ενισχύσεως 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης·

6. ζητεί να ενισχυθούν οι διασυνοριακοί δεσμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εργοδοτών με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε συνέχεια της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στον 
τομέα της ενωσιακής νομοθεσίας για τη στήριξη της ενιαίας αγοράς, τα οποία έχουν 
στόχο ο επιχειρηματικός κόσμος, η δημόσια διοίκηση και οι καταναλωτές να εμπεδώσουν 
καλύτερα τα δικαιώματα τους και τις απορρέουσες υποχρεώσεις.


