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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 στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση 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· υπενθυµίζει ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και στην
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη
αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη
2020· επισηµαίνει ότι η εκπαίδευση είναι θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα που πρέπει να
εξασφαλίζεται σε όλους, µε ιδιαίτερη προσοχή στις νεότερες γενιές και στα µέλη
ευάλωτων οµάδων, συµπεριλαµβανοµένων ατόµων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης·
2. επισηµαίνει ότι οι αντικυκλικές επενδύσεις σε πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης
υψηλής ποιότητας µπορούν να διαδραµατίσουν κεφαλαιώδη ρόλο για την υπέρβαση της
οικονοµικής κρίσης, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, βοηθώντας το
εργατικό δυναµικό να προσαρµοστεί στη µεταβαλλόµενη αγορά εργασίας, ενισχύοντας
την κοινωνική συνοχή και συµβάλλοντας στο να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι
εφοδιάζονται µε προσόντα για ευρύτερο φάσµα θέσεων εργασίας, που µπορούν να τους
εξασφαλίσουν ποιοτική και βιώσιµη απασχόληση·
3. υπενθυµίζει ότι απαιτείται υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων για τη µείωση της
ανεργίας, την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, τη βελτίωση
της κοινωνικής, πολιτειακής και επαγγελµατικής ένταξης των µαθητών, τη διευκόλυνση
της γεωγραφικής κινητικότητας, την προώθηση της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής
κινητικότητας και τη στελέχωση των ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, µε το
κατάλληλα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό· πιστεύει ότι, προκειµένου
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, επιβάλλεται να προσαρµοστεί η κατάρτιση στις
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να υποβοηθηθεί η µετάβαση µεταξύ εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία
µεταξύ των σχολείων, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και του τοµέα των
επιχειρήσεων4. σηµειώνει ότι η συµµετοχή των µαθητών και των φοιτητών στα αντίστοιχα προγράµµατα
κινητικότητας οδηγεί στην απόκτηση των αναγκαίων αυτών δεξιοτήτων για την
προώθηση της επαγγελµατικής κινητικότητας και την αύξηση της απασχολησιµότητας·
5. αναγνωρίζει ότι οι δυνατότητες και ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων δεν
εξελίσσονται ανάλογα µε τις αυξηµένες απαιτήσεις των ατόµων, των κοινωνιών, της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και των σύγχρονων µεθόδων παραγωγής·
6. υπενθυµίζει την ανάγκη για παροχή αποτελεσµατικής και εποικοδοµητικής εκπαιδευτικής
και επαγγελµατικής καθοδήγησης που να είναι προσιτή σε όλους έτσι ώστε να βοηθηθούν
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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· τονίζει ότι µια από τις βασικές αιτίες διαρθρωτικής
ανεργίας είναι η αναντιστοιχία µεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και θέσεων
απασχόλησης· εκτιµά ότι είναι επείγον να προβλεφθούν οι ανάγκες σε προσόντα σε µια
προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η διαθέσιµη κατάρτιση θα ανταποκρίνεται στις
πραγµατικές συνθήκες της αγοράς εργασίας· 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 ενέργειές τους και
να κάνουν συνειδητές επιλογές· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισµού των
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες θα
ανταποκρίνονται στις νέες και ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε
τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ποιοτικές και βιώσιµες θέσεις εργασίας,
όπως οι τοµείς που συνδέονται µε µια βιώσιµη και περιεκτική οικονοµία, µε την
περιβαλλοντική µετάβαση και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών·
υπενθυµίζει ταυτόχρονα ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να διατηρήσει τις παραδοσιακές
τέχνες·
7. υπενθυµίζει ότι η δηµιουργικότητα είναι θεµελιώδες στοιχείο της νέας οικονοµίας, η
οποία βασίζεται στις γνώσεις· υπογραµµίζει ότι ο δηµιουργικός τοµέας έχει ισχυρή και
αυξανόµενη συνεισφορά στην οικονοµία, η οποία ανέρχεται στο 4,5% του ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχεί σε 8,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας·
8. επισηµαίνει ότι ποτέ δεν ήταν πιο αναγκαία η ακριβής αντιστοίχιση της προσφοράς και
της ζήτησης στην αγορά εργασίας ώστε να αποτραπεί η δηµιουργία «χαµένων γενεών»·
9. υπενθυµίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεργία µεταξύ της προσφοράς εργασίας και της
δυνατότητας απορρόφησης στην αγορά εργασίας·
10. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
στις πολιτικές στήριξης και παροχής συµβουλών στους αναζητούντες εργασία, κυρίως
όσον αφορά την αρωγή κατά την αναζήτηση εργασίας ή κατάρτισης· επιµένει ότι πρέπει
να προσφέρεται σε περισσότερους αναζητούντες εργασία η δυνατότητα πρόσβασης στην
κατάλληλη κατάρτιση µέσω της οποίας θα διευκολυνθεί η επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας και, ως εκ τούτου, ζητεί από τα κράτη µέλη να διαθέσουν εν προκειµένω τους
απαιτούµενους πόρους·
11. τονίζει την καθοριστική σηµασία της ενδυνάµωσης της πρόσβασης των ΑµεΑ στη δια
βίου µάθηση µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης στοχευµένων προγραµµάτων
αλλά και τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα προγράµµατα που
απευθύνονται στον γενικό πληθυσµό· από την άποψη αυτή, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στη σχέση αναπηρίας και δια βίου µάθησης, έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόµενα
κοινωνικού αποκλεισµού και να ενισχυθεί πραγµατικά η θέση των ΑµεΑ στην αγορά
εργασίας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το σύνολο των σχετικών µελετών, αφενός το
εκπαιδευτικό επίπεδο των ΑµεΑ είναι χαµηλότερο από το λοιπό µέσο όρο και αφετέρου η
συµµετοχή τους στα εν λόγω προγράµµατα είναι εξαιρετικά χαµηλή·
12. εκφράζει την απογοήτευσή του για τη µειωµένη χρηµατοδότηση υπέρ της εκπαίδευσης
καθώς και για τις ελάχιστες αµειβόµενες θέσεις κατάρτισης που προσφέρουν οι εταιρείες,
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λόγω της κρίσης· τονίζει τη σηµασία των θέσεων κατάρτισης ιδιαίτερα για τους νέους·
εκφράζει τη λύπη του για την απαράδεκτη αύξηση του αριθµού των µη αµειβόµενων
περιόδων άσκησης και ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ελάχιστα πρότυπα
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η προσφορά και η αξιοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης
υψηλής ποιότητας καθώς και να εγκρίνει το συντοµότερο δυνατό πρόταση σχετικά µε το
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα των θέσεων πρακτικής άσκησης· τονίζει ότι τα
κράτη µέλη πρέπει να επενδύσουν σε κατάλληλες µεταρρυθµίσεις της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα την οικονοµική κρίση και
να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
13. καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν την «Εγγύηση για τους νέους» λαµβάνοντας πρακτικά
και συγκεκριµένα µέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα συνοδεύονται από επαρκείς
οικονοµικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα απασχολούνται σε µια
αξιοπρεπή θέση εργασίας ή θα συνεχίζουν τις σπουδές ή περαιτέρω κατάρτιση εντός
τεσσάρων µηνών µετά την αποφοίτησή τους·
14. υπενθυµίζει ότι οι εργοδότες έχουν βασική ευθύνη να καταστήσουν πραγµατικότητα για
όλους τη διά βίου µάθηση, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ισότητα των φύλων·
ενθαρρύνει τους εργοδότες να διευκολύνουν τη συνεχιζόµενη κατάρτιση σε όλη τη
διάρκεια της σταδιοδροµίας των εργαζοµένων, προβάλλοντας περισσότερο τα δικαιώµατα
στην κατάρτιση, διασφαλίζοντας ότι η κατάρτιση είναι διαθέσιµη σε όλους τους
εργαζοµένους και επιβραβεύοντας δεόντως τους εργαζοµένους για την κατάρτιση που
έλαβαν στο πλαίσιο της σταδιοδροµίας τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την περαιτέρω
ειδίκευση και δηµιουργώντας ευκαιρίες για ανέλιξη στη σταδιοδροµία·
15. 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 ενθαρρύνει διαφοροποιηµένες και ευέλικτες µαθησιακές διαδροµές, µε
ισχυρούς δεσµούς µεταξύ αρχικής και περαιτέρω επαγγελµατικής κατάρτισης, έτσι ώστε
να βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα και τα αποτελέσµατα των παρεχόµενων µαθηµάτων και
να υπάρξει προσαρµογή στις ανάγκες των διαφόρων µαθητών, καθώς και την εισαγωγή
διττών συστηµάτων που να συνδυάζουν τη µελέτη µε την πρακτική άσκηση, µε
καλύτερες ευκαιρίες στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
16. ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να θεσπιστεί και να
εφαρµοστεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης και αναγνώρισης των προσόντων, της
επίσηµης και ανεπίσηµης µάθησης, συµπεριλαµβανοµένης της εθελοντικής υπηρεσίας,
έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ζωτικοί σύνδεσµοι µεταξύ της ανεπίσηµης µάθησης και της
επίσηµης εκπαίδευσης και παράλληλα να βελτιωθεί η εθνική και η διασυνοριακή
κινητικότητα στην αγορά εργασίας·
17. χαιρετίζει τη µεγαλύτερη συνεργασία των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις
επιχειρήσεις, την έρευνα και την κοινωνία των πολιτών ως µέσο µείωσης της ανεργίας·
18. συνιστά την υλοποίηση κοινών δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σύµφωνα µε τις
ιδιαιτερότητες της κάθε οµάδας στόχου και ανάλογα µε τις ανάγκες σε γεωγραφικό
επίπεδο ή επαγγελµατικό κλάδο·
19. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εποικοδοµητική συνεργασία µεταξύ των
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κρατών µελών και την ανταλλαγή εµπειριών, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών·
20. σηµειώνει τη µεγάλη ανοµοιογένεια στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης από
χώρα σε χώρα και, στο πνεύµα της αρχής της επικουρικότητας, προτείνει η έκθεση
προόδου να συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο για κάθε κράτος µέλος ξεχωριστά, µε
συστάσεις για την αναβάθµιση των υφιστάµενων πολιτικών και την ανάπτυξη των
εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων·
21. ζητεί να ενισχυθεί η εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ µέσω αναβαθµισµένου
πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
µεταξύ της Ένωσης και των διεθνών εταίρων της και των γειτονικών χωρών µε στόχο την
ανάδειξη των αυξανόµενων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών αλληλεξαρτήσεων
και τη συµβολή στην υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη
2020, µε σκοπό τη στήριξη της σταθερότητας, της ευηµερίας και των καλύτερων
προοπτικών απασχόλησης για τους πολίτες των χωρών εταίρων, θεσπίζοντας παράλληλα
καλύτερα µέσα για τη διαχείριση και τη διευκόλυνση της µετανάστευσης των
ειδικευµένων εργαζοµένων στην Ευρώπη έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι ανεπάρκειες
και τα κενά προσόντων που οφείλονται στις ευρωπαϊκές δηµογραφικές εξελίξεις·
22. υπενθυµίζει ότι, ως παράγοντες της παγκόσµιας εκπαιδευτικής αγοράς, τα εθνικά
συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) πρέπει να είναι
συνδεδεµένα µε τον ευρύτερο κόσµο προκειµένου να παραµένουν επικαιροποηµένα και
ανταγωνιστικά, και ότι πρέπει να έχουν µεγαλύτερη ικανότητα να προσελκύουν µαθητές
από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, παρέχοντάς τους εκπαίδευση και κατάρτιση,
καθώς και διευκολύνοντάς τους στην αναγνώριση των δεξιοτήτων τους· τονίζει ότι οι
δηµογραφικές αλλαγές και η διεθνής µετανάστευση καθιστούν τα εν λόγω ζητήµατα
ακόµα πιο σχετικά·
23. τονίζει ότι, παρότι αναδύεται ένας ευρωπαϊκός τοµέας όσον αφορά την εκπαίδευση και
την κατάρτιση, ο στόχος της εξάλειψης των εµποδίων στην κινητικότητα δεν έχει
επιτευχθεί ακόµα και η κινητικότητα των µαθητών στα ΕΕΚ παραµένει χαµηλή·
υπογραµµίζει ότι η ουσιαστική αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των µαθητών και
δασκάλων των ΕΕΚ και η αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό αποτελεί σηµαντική πρόκληση για το µέλλον, τονίζει, δε,
ότι απαιτείται επίσης καλύτερη και πιο στοχοθετηµένη παροχή πληροφοριών και
καθοδήγηση προκειµένου να προσελκυθούν περισσότεροι αλλοδαποί µαθητές στα
συστήµατα ΕΕΚ που διαθέτουµε·
24. υπογραµµίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συµµετοχής και της εµπλοκής όλων των
ενδιαφερόµενων, και ιδίως των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη και υλοποίηση
προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης του
περιεχοµένου τους.
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