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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης ως κομβικής σημασίας τομέα συνεργασίας
με τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του προγράμματος
ΕΕ2020 όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς και την πολυπόθητη
οικονομική ανάκαμψη·

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο δεξιοτήτων·

3. επισημαίνει τη συμβολή του 7ου πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών της ΕΕ και την αποδέσμευση των 
δυνατοτήτων της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας·

4. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη σε όλη τη
διακυβερνητική διαδικασία, ενόψει της επικείμενης διάσκεψης των αρμόδιων για την 
ανώτατη εκπαίδευση υπουργών που θα συνέλθει στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 
2012·

5. επισύρει την προσοχή στη στενή διασύνδεση της διαδικασίας της Μπολόνια με την 
οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων· καλεί την Επιτροπή, με σεβασμό στο
πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, να αξιολογήσει την άνιση εφαρμογή της διαδικασίας και 
να καταρτίσει πίνακα επιδόσεων, ούτως ώστε η διαδικασία της Μπολόνια να καταστεί 
ένα πραγματικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των επαγγελματιών 
όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
συμβαλλόμενων χωρών·

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια
ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό εργαλείο για τη
διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων·

7. ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των πανεπιστημίων της ΕΕ προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάγνωση των νέων διπλωμάτων.


