
RR\752090EL.doc PE409.704v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Έγγραφο συνόδου

A6-0424/2008

7.11.2008

***I
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Thomas Mann

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Dumitru Oprea, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών - Άρθρο 47 του Κανονισμού



PE409.704v02-00 2/28 RR\752090EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια 
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0180),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 149 παράγραφος 4 και 150 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0162/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0424/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανάπτυξη και η αναγνώριση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων των πολιτών έχει καθοριστική 
σημασία για την προσωπική ανέλιξη, την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και 
την κοινωνική συνοχή στην Κοινότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διευκολύνουν 
τη διακρατική κινητικότητα των 
εργαζομένων και των εκπαιδευομένων και 
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 

(1) (1) Η ανάπτυξη και η αναγνώριση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
ικανοτήτων των πολιτών έχει καθοριστική 
σημασία για την προσωπική και 
επαγγελματική τους ανέλιξη, όπως και για 
την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση 
και την κοινωνική συνοχή στην Κοινότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διευκολύνουν 
τη διακρατική κινητικότητα των 
εργαζομένων και των εκπαιδευομένων και 
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απαιτήσεων της προσφοράς και της 
ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Συνεπώς, πρέπει να προαχθούν και να 
βελτιωθούν σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση 
χωρίς σύνορα για όλους, η μεταφορά, η 
αναγνώριση και η συσσώρευση 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχαν 
οι πολίτες σε επίσημα, άτυπα και 
ανεπίσημα πλαίσια.

να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
απαιτήσεων της προσφοράς και της 
ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 
Συνεπώς, πρέπει να προαχθούν και να 
βελτιωθούν σε κοινοτικό επίπεδο η 
συμμετοχή στη διά βίου μάθηση χωρίς 
σύνορα για όλους, η μεταφορά, η 
αναγνώριση και η συσσώρευση 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχαν 
οι πολίτες σε επίσημα, άτυπα και 
ανεπίσημα πλαίσια.

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη της έννοιας της επαγγελματικής ανέλιξης.

Τροπολογία 2

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Tα συστήματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ένα από τα 
κυριότερα μέσα της διά βίου μάθησης, 
συνδέονται άμεσα τόσο με την γενική και 
ανώτερη εκπαίδευση όσο και με την 
πολιτική απασχόλησης, καθώς και την 
κοινωνική πολιτική του κάθε κράτους 
μέλους. Bάσει αυτής της πολυτομεακής 
τους δράσης προωθούν όχι μόνο την 
αναταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και την βοήθεια ικανοποίησης 
των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά 
και την κοινωνική συνοχή και ισότητα, 
καθώς και τη συμμετοχή και 
ενεργοποίηση των πολιτών·

Τροπολογία 3

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ψήφισμα που εκδόθηκε στις 19 
Δεκεμβρίου 2002 από το Συμβούλιο 
σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης («διαδικασία της 
Κοπεγχάγης») και η κοινή έκθεση του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», που 
εκδόθηκε το 2004, τονίζουν τη σημασία 
ενός συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση.

(3) Το ψήφισμα που εκδόθηκε στις 19 
Δεκεμβρίου 2002 από το Συμβούλιο 
σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης («διαδικασία της 
Κοπεγχάγης») και η κοινή έκθεση του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», που 
εκδόθηκε το 2004, τονίζουν τη σημασία 
ενός συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ στην 
κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής του 2008 (έγγραφο 5723/08) 
επισημαίνεται η ανάγκη να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τροπολογία 4

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι η 
δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), προορισμός του 
οποίου είναι να διευκολύνει τη μεταφορά, 
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων 
τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν 
τίτλο προσόντων. Αυτό θα αυξήσει τη 
διαφάνεια και θα διευκολύνει τη 
δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των πολιτών εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών μέσα σε ένα 

(5) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι η 
δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), προορισμός του 
οποίου είναι να διευκολύνει τη μεταφορά, 
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των 
αξιολογημένων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των ατόμων τα οποία 
επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν τίτλο 
προσόντων. Αυτό θα αυξήσει τη γενική 
κατανόηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των πολιτών και θα 
προαγάγει τη διαφάνεια, τη διασυνοριακή 
κινητικότητα και τη δυνατότητα 
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χώρο διά βίου μάθησης χωρίς σύνορα. μεταφοράς μεταξύ, και, κατά περίπτωση, 
στο εσωτερικό των κρατών μελών μέσα σε 
ένα χώρο διά βίου μάθησης χωρίς σύνορα 
και θα βελτιώσει την κινητικότητα και τη 
δυνατότητα μεταφορά τίτλων προσόντων 
σε εθνικό επίπεδο μεταξύ διαφορετικών 
τομέων της οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας· επιπλέον, θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη και τη διεύρυνση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τροπολογία 5

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ECVET εφαρμόζεται για όλα τα 
μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία πρέπει 
καταρχήν να μπορούν να επιτευχθούν 
μέσω μιας ποικιλίας εκπαιδευτικών και 
μαθησιακών διαύλων και, στη συνέχεια, να 
μεταφερθούν και να αναγνωριστούν. 
Συνεπώς, η παρούσα σύσταση συμβάλλει 
στους ευρύτερους στόχους της προώθησης 
της διά βίου μάθησης και της αύξησης της 
απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης των 
εργαζομένων και των εκπαιδευομένων, 
στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην 
ανάπτυξη ευέλικτων και εξατομικευμένων 
διαύλων ΕΕΚ, στη σύνδεση μεταξύ 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης 
και αναγκών των πολιτών, στη 
δημιουργία γεφυρών μεταξύ επίσημης, 
άτυπης και ανεπίσημης μάθησης και 
στην αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω 
βιοτικών και επαγγελματικών εμπειριών.

(7) Το ECVET εφαρμόζεται για όλα τα 
μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία πρέπει 
καταρχήν να μπορούν να επιτευχθούν 
μέσω μιας ποικιλίας εκπαιδευτικών και 
μαθησιακών διαύλων σε όλα τα επίπεδα 
του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (εφεξής «EQF») και, στη 
συνέχεια, να μεταφερθούν και να 
αναγνωριστούν. Συνεπώς, η παρούσα 
σύσταση συμβάλλει στους ευρύτερους 
στόχους της προώθησης της διά βίου 
μάθησης και της αύξησης της 
απασχολησιμότητας, της αποδοχής της 
κινητικότητας και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης των εργαζομένων και των 
εκπαιδευομένων. Διευκολύνει ιδίως την 
ανάπτυξη ευέλικτων και εξατομικευμένων 
διαύλων καθώς επίσης την αναγνώριση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται μέσω ανεπίσημης και 
άτυπης μάθησης. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα σύσταση αναμένεται να 
διευκολύνει τη συμβατότητα και τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ των συστημάτων 
ακαδημαϊκών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS), το οποίο χρησιμοποιείται στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, 
ως εκ τούτου, να βοηθήσει στην 
μεγαλύτερη «διαπερατότητα» μεταξύ 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

(9) Η παρούσα σύσταση αναμένεται να 
διευκολύνει τη συμβατότητα, τη 
συγκρισιμότητα και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS), το οποίο χρησιμοποιείται στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, 
ως εκ τούτου, να βοηθήσει στην 
μεγαλύτερη «διαπερατότητα» μεταξύ 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Τροπολογία 7

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές 
ευρωπαϊκές αρχές για προσδιορισμό και 
την επικύρωση της άτυπης και της 
ανεπίσημης μάθησης, της 28ης Μαΐου 
2004, πρέπει να προαχθεί η επικύρωση των 
άτυπων και των ανεπίσημων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων.

(10) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές 
ευρωπαϊκές αρχές για προσδιορισμό και 
την επικύρωση της αξιολογούμενης 
άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, της 28ης 
Μαΐου 2004, πρέπει να προαχθεί η 
επικύρωση των αξιολογημένων άτυπων και 
ανεπίσημων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (12 α) Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να 
διευκολύνει τη συμμετοχή των αρμόδιων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 
διαδικασία της σύνδεσης 
εθνικών/περιφερειακών πλαισίων 
προσόντων με το ECVET.

Τροπολογία 9

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η εισαγωγή και εφαρμογή του 
ECVET είναι προαιρετική σύμφωνα με τα 
άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ και 
μπορεί συνεπώς να πραγματοποιηθεί 
μόνο σε συμφωνία με την υπάρχουσα 
εθνική νομοθεσία και τις ρυθμίσεις. Η 
παρούσα σύσταση συμμορφώνεται κατ' 
αυτόν τον τρόπο με την αρχή της 
επικουρικότητας, καθώς υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες των 
κρατών μελών, διευκολύνει τη μεταξύ 
τους συνεργασία, αυξάνει τη διαφάνεια 
και προάγει την κινητικότητα και τη δια 
βίου μάθηση.

Τροπολογία 10

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

1. να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
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(εφεξής «ECVET»), όπως ορίζεται στα 
παραρτήματα 1 και 2, για να διευκολύνουν 
τη διασυνοριακή κινητικότητα στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη διά βίου μάθηση χωρίς 
σύνορα·

σε όλα τα επίπεδα του EQR όπως ορίζεται 
στα παραρτήματα 1 και 2, για να 
διευκολύνουν τη διασυνοριακή 
κινητικότητα και την αναγνώριση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη διά βίου μάθηση χωρίς 
σύνορα·

Τροπολογία 11

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να χρησιμοποιούν το ECVET από το 
2012, λαμβάνοντας μέτρα για τη σταδιακή 
εφαρμογή του στα προσόντα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, για τους σκοπούς 
της μεταφοράς, αναγνώρισης και 
συσσώρευσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτύχει οι 
πολίτες σε επίσημα, άτυπα και ανεπίσημα 
πλαίσια·

2. να χρησιμοποιούν το ECVET , 
λαμβάνοντας μέτρα για τη δοκιμή του, την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξή του από 
το 2012 και για τη σταδιακή εφαρμογή του 
στα προσόντα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 
1 έως 8 του EQR, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, για τους σκοπούς 
της μεταφοράς, αναγνώρισης και 
συσσώρευσης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτύχει οι 
πολίτες σε επίσημα, και κατά περίπτωση, 
σε άτυπα και ανεπίσημα πλαίσια·

Τροπολογία 12

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εθνικών 
και ευρωπαϊκών συμπράξεων και δικτύων, 
στα οποία θα συμμετέχουν αρμόδια 
ιδρύματα και αρχές, κοινωνικοί εταίροι, 
κλάδοι και πάροχοι ΕΕΚ, με ειδική 
αποστολή τον πειραματισμό, την 
εφαρμογή και την προώθηση του ECVET·

3. να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εθνικών 
και ευρωπαϊκών συμπράξεων και δικτύων, 
στα οποία θα συμμετέχουν οι φορείς που 
είναι αρμόδιοι για τα προσόντα και τους 
τίτλους, οι πάροχοι ΕΕΚ, οι κοινωνικοί 
εταίροι  και οι άλλοι σχετικοί 
εμπλεκόμενοι παράγοντες, με ειδική 
αποστολή τον πειραματισμό, την 
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εφαρμογή και την προώθηση του ECVET·

Τροπολογία 13

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. να μεριμνήσουν ώστε οι πολίτες και 
φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του 
ECVET. Επιπλέον, να εξασφαλίσουν ότι η 
εφαρμογή του ECVET στα προσόντα θα 
τύχει της κατάλληλης δημοσιότητας από 
τις αρμόδιες αρχές και ότι τα σχετικά 
έγγραφα «Europass», που εκδίδονται από 
τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνουν σαφείς 
σχετικές πληροφορίες·

4. να μεριμνήσουν ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι, σε συλλογικό ή ατομικό 
επίπεδο, στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης να έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες και οδηγίες για 
τη χρήση του ECVET. Επιπλέον, να 
εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του ECVET 
στα προσόντα θα τύχει της κατάλληλης 
δημοσιότητας από τις αρμόδιες αρχές και 
ότι τα σχετικά έγγραφα «Europass», που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, 
περιλαμβάνουν σαφείς σχετικές 
πληροφορίες·

Τροπολογία 14

Πρόταση σύστασης
Intention 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να καταρτίσει έναν οδηγό χρήσης και 
σχετικά «εργαλεία», σε συνεργασία με 
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
εμπειρογνώμονες και χρήστες, να 
αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη για την 
ενίσχυση της συμβατότητας μεταξύ του 
ECVET και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
ακαδημαϊκών μονάδων, που 
χρησιμοποιείται στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να παρέχει 
τακτική πληροφόρηση για τις εξελίξεις του 
ECVET·

2. να καταρτίσει έναν οδηγό χρήσης, 
εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη για την 
ενίσχυση της συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
ECVET και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
ακαδημαϊκών μονάδων, που 
χρησιμοποιείται στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία 
με εμπειρογνώμονες και χρήστες της 
ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να 
παρέχει τακτική πληροφόρηση για τις 
εξελίξεις του ECVET
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Τροπολογία 15

Πρόταση σύστασης
Intention 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. να παρακολουθεί τις υλοποιούμενες 
ενέργειες και να εξασφαλίζει την 
κατάλληλη συνέχεια, ιδίως 
επικαιροποιώντας το υλικό καθοδήγησης 
και, μετά την αξιολόγηση της παρούσας 
ενέργειας, η οποία θα γίνει σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, να υποβάλει έκθεση, 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
παρούσας σύστασης, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την πείρα που θα αποκτηθεί και τις 
συνέπειες για το μέλλον, 
συμπεριλαμβανομένης, αν χρειάζεται, της 
πιθανής επανεξέτασης και προσαρμογής 
της παρούσας σύστασης.

4. να παρακολουθεί τις υλοποιούμενες 
ενέργειες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση 
όλων των ενδιαφερομένων πολιτών στο 
υλικό καθοδήγησης και να εξασφαλίζει 
την κατάλληλη συνέχεια και, μετά την 
αξιολόγηση της παρούσας ενέργειας και 
των δοκιμών που διεξήχθησαν, η οποία 
θα γίνει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
και, να υποβάλει έκθεση, πέντε έτη μετά 
την έκδοση της παρούσας σύστασης, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που θα 
αποκτηθεί και τις συνέπειες για το μέλλον, 
συμπεριλαμβανομένης, αν χρειάζεται, της 
πιθανής επανεξέτασης και προσαρμογής 
της τελικής σύστασης, μεταξύ άλλων με 
την ενημέρωση των τεχνικών 
παραρτημάτων και του υλικού 
καθοδήγησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια ενότητα είναι μια συνιστώσα ενός 
τίτλου προσόντων, που συνίσταται σε ένα 
μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για ένα 
συγκεκριμένο τίτλο προσόντων. Ένας 
τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν 
περισσότερες από μία ενότητες και 
απαρτίζεται από το πλήρες σύνολο 
ενοτήτων. Συνεπώς, ένας εκπαιδευόμενος 
μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο 
προσόντων συσσωρεύοντας τις 
απαιτούμενες ενότητες, τις οποίες έχει 
ολοκληρώσει σε διάφορες χώρες και σε 
διάφορα πλαίσια (επίσημο, άτυπο και 

1. Μια ενότητα είναι μια συνιστώσα ενός 
τίτλου προσόντων, που συνίσταται σε ένα 
μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για ένα 
συγκεκριμένο τίτλο προσόντων. Κάθε 
ενότητα συνδέεται με έναν αριθμό 
ακαδημαϊκών μονάδων ECVET. Ένας 
τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν 
περισσότερες από μία ενότητες και 
απαρτίζεται από το πλήρες σύνολο 
ενοτήτων. Συνεπώς, ένας εκπαιδευόμενος 
μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο 
προσόντων συσσωρεύοντας τις 
απαιτούμενες ενότητες, τις οποίες έχει 
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ανεπίσημο). ολοκληρώσει σε διάφορες χώρες και σε 
διάφορα πλαίσια (επίσημο, άτυπο και 
ανεπίσημο). 

Τροπολογία 17

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμφωνία σπουδών πρέπει να ορίζει ότι, 
αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
και αν τα αποτελέσματα αυτά 
αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα 
«υποδοχής», το ίδρυμα «προέλευσης» 
μπορεί να τα επικυρώσει και να τα 
αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων 
που προβλέπονται για έναν τίτλο 
προσόντων, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το 
αρμόδιο ίδρυμα.

Η συμφωνία σπουδών πρέπει να ορίζει ότι, 
αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
και αν τα αποτελέσματα αυτά 
αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα 
«υποδοχής», το ίδρυμα «προέλευσης» θα 
πρέπει να τα επικυρώσει και να τα 
αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων 
που προβλέπονται για έναν τίτλο 
προσόντων, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το 
αρμόδιο ίδρυμα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παγκοσμιοποίηση συνιστά πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα του οικονομικού και 
κοινωνικού χώρου της ΕΕ. Τα αποκτηθέντα προσόντα και οι ικανότητες βρίσκονται διαρκώς 
υπό κρίση και για αυτό πρέπει να εμπλουτίζονται διαρκώς. Προκειμένου να είναι σε θέση η 
ΕΕ να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει όσον αφορά την εκπαιδευτική 
πολιτική της, να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, να ενισχυθεί η 
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πείρα από τη ζωή και την εργασία στο 
εξωτερικό κατά την επαγγελματική κατάρτιση συμβάλλει στη διασφάλιση της 
απασχολησιμότητας. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγάλη ανάγκη από γλωσσομαθείς 
επαγγελματίες  με πείρα στο εξωτερικό, οι οποίοι να είναι σε θέση να συνεργάζονται με 
συναδέλφους και πελάτες από άλλες χώρες. Αφενός μεν, σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για 
τη διασυνοριακή κινητικότητα ως μέρος της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης, αφετέρου 
δε υψώνονται πολλά εμπόδια: η τεκμηρίωση, εξακρίβωση  και αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο εξωτερικό δεν είναι δυνατή σε επαρκή βαθμό, τα 
επαγγελματικά προσόντα αποκτώνται και ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στο κάθε κράτος 
μέλος, οι διμερείς συμφωνίες συχνά δυσχεραίνουν τη συγκρισιμότητα με άλλα συστήματα, η 
συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εθνικές και τοπικές αρχές συχνά δεν 
είναι επαρκής. Το προβλεπόμενο ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) πρόκειται να διευκολύνει τη 
διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων και να συμβάλει στην ανάπτυξη διαφάνειας 
όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Στάδια της ανάπτυξης του ECVET

Η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστά σημείο κλειδί για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας (Μάρτιος 2000) - δηλαδή της 
οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής 
συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε, εκτός αυτού, την αναγκαιότητα αύξησης 
της διαφάνειας στους τομείς της πιστοποίησης των προσόντων και της δια βίου μάθησης, 
καθώς αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία της προσαρμογής στις ανάγκες τις κοινωνίας της 
γνώσης. Το 2001 αποφασίστηκε στην Μπριζ ότι είναι αναγκαίο να εντατικοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση. Τον Μάρτιο του 2002, στη σύνοδο 
κορυφής της Βαρκελώνης, τέθηκαν οι βάσεις για τη διακρατική αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την 
αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και 
συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Το Νοέμβριο του 2002 το Συμβούλιο ενέκρινε 
τη "Διαδικασία της Κοπεγχάγης", δίνοντας προτεραιότητα στην εισαγωγή ενός συστήματος 
για την μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Τα κριτήρια στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή 
των παραπάνω είναι η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς και 
αναγνώρισης των ικανοτήτων.

Το ECVET είναι μία από τις πολλές πρωτοβουλίες κατάρτισης που έχουν ληφθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι η σύνδεση μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και 
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πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μερικές ακόμη από τις πρωτοβουλίες είναι το ECTS (με 
στόχο την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευομένων ), το EUROPASS (με στόχο τη 
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων), ο "ευρωπαϊκός χάρτης 
ποιότητας για την κινητικότητα" (EQCN) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF), το οποίο ήταν το αντικείμενο έκθεσης 
πρωτοβουλίας του ΕΚ που συντάχθηκε το 2006 από τον εισηγητή του παρόντος σχεδίου 
έκθεσης.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, για τη 
δράση τους στις ομάδες εργασίας και τις διαβουλεύσεις, και για την εκπόνηση μελετών. 
Χάρη στα παραπάνω το ECVET μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο εργαλείο για τη βέλτιστη 
προσαρμογή των συστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες 
των μεμονωμένων ατόμων και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Προϋπόθεση αποτελεί, 
ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και η 
σκοπιμότητα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες συνιστούν 
τους εργοδότες τους. Ο εισηγητής, κατόπιν συζητήσεων στις οποίες συμμετείχε, επιβεβαιώνει 
την ορθότητα της εντύπωσης ότι σε χώρες όπου η εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο θεσμό 
του σχολείου δεν εκτιμώνται αρκετά ούτε η σημασία της πρακτικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και 
επιχειρήσεων (π.χ. το δυικό σύστημα στη Γερμανία), ούτε η σημαντική επένδυση σε 
τεχνογνωσία, χρόνο και κόστος που απαιτείται για την απόκτηση τίτλου επαγγελματικής 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας - π.χ. ενός διπλώματος τεχνίτη (Meisterbrief) ή για την 
αναγνώριση της ιδιότητας του "Fachwirt" (τίτλος ειδίκευσης που αποκτάται μέσω μισθωτής 
εργασίας). Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων σχετικά με το ECVET συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχε ο 
εισηγητής, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007 στο Μόναχο.

Στόχοι του συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων

Το ECVET είναι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάζει τις αποκτηθείσες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων, εκχωρεί ακαδημαϊκές 
μονάδες και τις τοποθετεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων. Οι ακαδημαϊκές 
μονάδες πρέπει να είναι μεταβιβάσιμες σε εθελοντική βάση μεταξύ διαφορετικών 
συστημάτων ΕΕΚ και ιδίως στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης. Σχετικά με την εφαρμογή 
και εκχώρηση ακαδημαϊκών μονάδων χρειάζεται ακόμη πολλή συζήτηση. Θεωρητικά, οι 
μαθητευόμενοι πρέπει να μπορούν να αποκτούν σταδιακά μονάδες τις οποίες θα μπορούν στη 
συνέχεια να συγκεντρώσουν για να δημιουργήσουν ένα συνολικό προφίλ ικανοτήτων, ή, υπό 
ορισμένες συνθήκες, για να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο που πιστοποιεί κάποιο 
επαγγελματικό προσόν. Η αυτόματη συσσώρευση επιμέρους επαγγελματικών προσόντων με 
στόχο την απόκτηση πλήρων επαγγελματικών προσόντων αντιβαίνει στη γενική πρακτική 
των κρατών μελών που προσεγγίζουν ολιστικά την ΕΕΚ, και στο επονομαζόμενο 
"Berufsprinzip" (αρχή της προσαρμογής της ΕΕΚ σε συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα), 
που οδηγεί σε απονομή τελικού τίτλου κατόπιν εξέτασης.
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Για να είναι το σύστημα αποτελεσματικό πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποχρεούνται να 
πληρούν τα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται ότι δεν 
πραγματοποιείται αναγκαστική κατηγοριοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και 
μετεκπαίδευσης και ότι δεν κατατέμνονται αναγνωρισμένα επαγγέλματα για τα οποία 
χρειάζεται ειδική κατάρτιση.
Το ECVET βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία, λόγω των διαφορετικών 
εθνικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Πρέπει να 
συναφθούν συμβάσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τις εθνικές 
αρχές, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος φορέων. Η επιτυχία του έργου θα διασφαλιστεί 
μέσω της συνεργασίας σε κλίμα εμπιστοσύνης. Στα κράτη μέλη πρέπει να καθιερωθούν 
ποιοτικές και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις και δίκτυα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, βάση για τα οποία θα αποτελέσουν ήδη υπάρχουσες δομές.

Καθοριστικός για την αποδοχή του ECVET είναι ο προαιρετικός χαρακτήρας του. Δεν πρέπει 
να επιβληθούν νομικές προϋποθέσεις στους φορείς. Πρέπει να τηρηθεί η απαγόρευση 
εναρμόνισης των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης, και να αποφευχθεί η ομογενοποίηση 
των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατά τον ίδιο τρόπο 
δεν πρέπει να υποσκαφθούν ούτε οι καθιερωμένες πρακτικές επαγγελματικής κατάρτισης και 
εκπαίδευσης: είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Οι βέλτιστες πρακτικές και η τεκμηριωμένη πρακτική εμπειρία θα ενισχύσουν 
το δυναμικό της ίδιας της διαδικασίας.

Το ECVET είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο εξελίσσεται βάσει μιας διαρκούς 
διαδικασίας. Τέσσερα χρόνια μετά από την έγκριση της σύστασης, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα και τις 
αναμενόμενες συνέπειες. Για τούτο θα απαιτηθεί η συμμετοχή των ποικίλων φορέων (των 
χρηστών και των εκπροσώπων αυτών).

Το ECVET μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του EQR. Προάγει την 
διακρατική κινητικότητα, όπως και την πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και την 
επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να καθιστά δυνατό στους μαθητευόμενους να ακολουθούν 
τη δική τους πορεία. Η εισαγωγή του ECVET θα δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία 
για την Ευρώπη και θα συμβάλει σημαντικά στην καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας και στην βιωσιμότητα της Ευρώπης.

Ο εισηγητής προτείνει:

 να επιδιωχθεί σταδιακή και εισαγωγή του ECVET βάσει της αποκτηθείσας πείρας, 
μέσω της εθελοντικής συμμετοχής των κρατών μελών· πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο για την εφαρμογή του βάσει συναίνεσης και με σεβασμό των εθνικών 
χαρακτηριστικών

 να καθιερωθούν σαφή κριτήρια για την διασφάλιση της συνάφειας, της διαφάνειας, 
της συγκρισιμότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· αυτό που είναι απαραίτητο 
είναι μια πανευρωπαϊκή, ενιαία βάση για την χορήγηση των ακαδημαϊκών μονάδων

 να μην είναι δυνατή η απόκτηση των συνολικών προσόντων μόνο μέσω της 
συσσώρευσης των απαιτούμενων μονάδων στα κράτη μέλη όπου η απόκτηση ενός 
προσόντος θεωρείται πλήρης μόνο μετά από την επιτυχία σε τελική εξέταση.
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 να παραταθεί η προθεσμία του προβλεπόμενου από την Επιτροπή χρονοδιαγράμματος 
για την εισαγωγή του ECVET· η εφαρμογή του έως το 2012 δεν φαίνεται να είναι 
ρεαλιστική. Να προβλεφθεί μια φάση πειραματισμού, ώστε η πρακτική πείρα να 
αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη του προγράμματος· ταυτόχρονα πρέπει, ωστόσο, να 
αποφευχθούν οι εσκεμμένες καθυστερήσεις.

 να συνταχθούν οδηγίες χρήσης του ECVET. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να είναι 
πρακτικό και η σύνταξή του πρέπει να αρχίσει αμέσως.

 να συγκρατηθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ο διοικητικός φόρτος του ECVET. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει το σύστημα αναφορών να δομηθεί απλά και με σαφή τρόπο, ώστε 
να είναι εύκολος ο χειρισμός του από τις ΜΜΕ και μικρότερα ιδρύματα. Εκτός αυτού 
πρέπει, αντί να καθιερωθεί ευρύς ευρωπαϊκός φορέας, να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
θεσμοί, εταιρικές σχέσεις και δίκτυα τα οποία ήδη συνεργάζονται με επιτυχία.

 να είναι διαθέσιμο και χρήσιμο το σύστημα ECVET και για άλλα συστήματα εκτός 
της ΕΕ, δηλαδή να πληροί τους στόχους της Λισσαβώνας για δημιουργία ενός 
ευέλικτου οικονομικού χώρου βασισμένου στη γνώση.



RR\752090EL.doc 19/28 PE409.704v02-00

EL

7.10.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΊΑΣ

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)
(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Dumitru Oprea

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών: Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Σύντομη περίληψη

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προτείνει να δημιουργηθεί 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφάνεια, η μεταφορά και σώρευση 
μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ διαφόρων μαθησιακών πλαισίων και χωρών.

Η πολυμορφία, ακόμη και ο κατακερματισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη, 
καθώς και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διάφορων παραγόντων της αγοράς (παροχή, 
αρχές κλπ.) αποτελούν σοβαρή πρόκληση για την κινητικότητα των Ευρωπαίων στη 
διαδικασία της δια βίου μάθησης. Στην ανώτερη εκπαίδευση, η κινητικότητα τονώθηκε από 
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών 
Μονάδων (ECTS)· κατά συνέπεια, η ιδέα της δημιουργίας παρόμοιου συστήματος για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) αναμένεται να έχει τον ίδιο αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση θεσπίζει το ECVET ως μεθοδολογικό πλαίσιο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των προσόντων υπό μορφή ενοτήτων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που εκφράζονται με αντίστοιχους βαθμούς, με προοπτική την μεταφορά και 
τη συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το ECVET δεν αποσκοπεί ούτε απαιτεί την 
εναρμόνιση των προσόντων και των συστημάτων ΕΕΚ· αντίθετα, σκοπός του είναι η 
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βελτίωση της συγκρισιμότητας και της συμβατότητας, μπορεί δε να εφαρμοσθεί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο αναφοράς επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (EQF). 
Η σύσταση θα εφαρμοσθεί σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη, αρχίζοντας από το 2012.

Το σύστημα ECVET βασίζεται σε τρεις κομβικές έννοιες:

 Η δημιουργία ενός πλαισίου για την περιγραφή των προσόντων ως ενοτήτων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, με προοπτική τη συσσώρευσή τους και τη δυνατότητα 
μεταφοράς τους·

 η δημιουργία ενός συστήματος μέσω του οποίου τα μαθησιακά αποτελέσματα ΕΕΚ 
αντιστοιχίζονται με αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων οι οποίες μπορούν να 
επικυρώνονται, να συσσωρεύονται και να μεταφέρονται από ένα μαθησιακό πλαίσιο 
σε άλλο και από μία χώρα σε άλλη·

 η προώθηση δικτύων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων, αρχών και άλλων 
συμμετόχων της ΕΕΚ, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να 
επισημοποιηθούν οι συμπράξεις μέσω Μνημονίων Συμφωνίας (συμφωνίες μεταξύ των 
μερών).

Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ECVET από το 2012, ιδίως με τη 
θέσπιση μέτρων για τη βαθμιαία εφαρμογή του στα προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, για το σκοπό της 
μεταφοράς, αναγνώρισης και συσσώρευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων, τα 
οποία έχουν επιτευχθεί σε επίσημο, ανεπίσημο και άτυπο μαθησιακό πλαίσιο.

Β. Σχόλια του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι η επιτυχής 
υλοποίηση του ECVET πρέπει να βασίζεται, πρώτα και κύρια, στην κοινή δέσμευση για 
σεβασμό των αρχών διασφάλισης ποιότητας. Εκτός αυτού, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 
επίσης η ενθάρρυνση των συμμετόχων να συγκροτήσουν συμπράξεις και δίκτυα ECVET, 
έτσι ώστε όχι μόνο να εξασφαλίσουν ένα πλαίσιο για τη δοκιμή του ECVET αλλά και να 
αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής και να αναπτυχθεί ένα κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στην αναγνώριση και μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων από το ένα ίδρυμα στο 
άλλο.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος ECVET είναι ότι μπορεί να αξιοποιήσει και να 
βελτιώσει μια παρόμοια εμπειρία η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη: στο 
ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων), το 
οποίο χρησιμοποιείται στην ανώτερη εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, το ECVET πρέπει επίσης 
να λάβει υπόψη την εξαιρετικά διαφοροποιημένη αγορά της ΕΕΚ· αυτός άλλωστε είναι και ο 
λόγος για τον οποίο εστιάζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα και όχι στον χρόνο που 
αφιερώνεται στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων. Η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο της διαδικασίας δια βίου μάθησης, 
μαζί με την ανώτατη εκπαίδευση. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα δύο στοιχεία 
συνήθως αλληλοσυμπληρώνονται, ο συντάκτης γνωμοδότησης θα ήθελε να υπογραμμίσει την 
ανάγκη για συμβατότητα, συγκρισιμότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ ECVET και 
ECTS.



RR\752090EL.doc 21/28 PE409.704v02-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (2α) Tα συστήματα  επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ένα από τα 
κυριότερα μέσα της διά βίου μάθησης, 
συνδέονται  άμεσα τόσο με την γενική και 
ανώτερη εκπαίδευση όσο και με την 
πολιτική απασχόλησης, καθώς και την 
κοινωνική πολιτική του κάθε κράτους 
μέλους. Bάσει αυτής της πολυτομεακής 
τους δράσης προωθούν όχι μόνο την 
αναταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και την βοήθεια ικανοποίησης 
των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά 
και την κοινωνική συνοχή και ισότητα, 
καθώς  και τη συμμετοχή και 
ενεργοποίηση των πολιτών·

Τροπολογία 2

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ψήφισμα που εκδόθηκε στις 19 
Δεκεμβρίου 2002 από το Συμβούλιο 
σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης («διαδικασία της 
Κοπεγχάγης») και η κοινή έκθεση του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», που 

(3) Το ψήφισμα που εκδόθηκε στις 19 
Δεκεμβρίου 2002 από το Συμβούλιο 
σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης («διαδικασία της 
Κοπεγχάγης») και η κοινή έκθεση του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», που 
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εκδόθηκε το 2004, τονίζουν τη σημασία 
ενός συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση.

εκδόθηκε το 2004, τονίζουν τη σημασία 
ενός συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών 
μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ και η 
κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής του 2008 (έγγραφο 5723/08) 
επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Τροπολογία 3

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι η 
δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), προορισμός του 
οποίου είναι να διευκολύνει τη μεταφορά, 
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων 
τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν 
τίτλο προσόντων. Αυτό θα αυξήσει τη 
διαφάνεια και θα διευκολύνει τη 
δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των πολιτών εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών μέσα σε ένα 
χώρο διά βίου μάθησης χωρίς σύνορα.

(5) Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι η 
δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), προορισμός του 
οποίου είναι να διευκολύνει τη μεταφορά, 
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων 
τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν 
τίτλο προσόντων. Αυτό θα αυξήσει τη 
διαφάνεια και θα διευκολύνει αφενός τη 
διεθνική κινητικότητα και τη δυνατότητα 
μεταφοράς των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των πολιτών μεταξύ των 
κρατών μελών μέσα σε ένα χώρο διά βίου 
μάθησης χωρίς σύνορα και αφετέρου την 
βελτίωση της κινητικότητας και της 
δυνατότητας μεταφοράς τίτλων 
προσόντων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ 
διαφορετικών τομέων της οικονομίας και 
της αγοράς εργασίας.
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Τροπολογία 4

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα σύσταση αναμένεται να 
διευκολύνει τη συμβατότητα και τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ των συστημάτων 
ακαδημαϊκών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS), το οποίο χρησιμοποιείται στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, 
ως εκ τούτου, να βοηθήσει στην 
μεγαλύτερη «διαπερατότητα» μεταξύ 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

(9) Η παρούσα σύσταση αναμένεται να 
διευκολύνει τη συμβατότητα, τη 
συγκρισιμότητα και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ και 
του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
(ECTS), το οποίο χρησιμοποιείται στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, 
ως εκ τούτου, να βοηθήσει στην 
μεγαλύτερη «διαπερατότητα» μεταξύ 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Τροπολογία 5

Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να 
διευκολύνει τη συμμετοχή των αρμόδιων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στη 
διαδικασία της σύνδεσης 
εθνικών/περιφερειακών πλαισίων 
προσόντων με το ECVET. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), όπως ορίζεται στα 
παραρτήματα 1 και 2, για να διευκολύνουν 
τη διασυνοριακή κινητικότητα στον τομέα 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη διά βίου μάθηση χωρίς 
σύνορα·

1. να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα 
ακαδημαϊκών μονάδων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(εφεξής «ECVET»), όπως ορίζεται στα 
παραρτήματα 1 και 2, για να διευκολύνουν 
τη διασυνοριακή κινητικότητα και την 
αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη διά βίου μάθηση χωρίς 
σύνορα·

Τροπολογία 7

Πρόταση σύστασης
Σύσταση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. να μεριμνήσουν ώστε οι πολίτες και 
φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του 
ECVET. Επιπλέον, να εξασφαλίσουν ότι η 
εφαρμογή του ECVET στα προσόντα θα 
τύχει της κατάλληλης δημοσιότητας από 
τις αρμόδιες αρχές και ότι τα σχετικά 
έγγραφα «Europass», που εκδίδονται από 
τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνουν σαφείς 
σχετικές πληροφορίες·

4. να μεριμνήσουν ώστε οι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, που 
εμπλέκονται στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του 
ECVET. Επιπλέον, να εξασφαλίσουν ότι η 
εφαρμογή του ECVET στα προσόντα θα 
τύχει της κατάλληλης δημοσιότητας από 
τις αρμόδιες αρχές και ότι τα σχετικά 
έγγραφα «Europass», που εκδίδονται από 
τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνουν σαφείς 
σχετικές πληροφορίες·
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Τροπολογία 8

Πρόταση σύστασης
Πρόθεση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. να καταρτίσει έναν οδηγό χρήσης και 
σχετικά «εργαλεία», σε συνεργασία με 
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
εμπειρογνώμονες και χρήστες, να 
αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη για την 
ενίσχυση της συμβατότητας μεταξύ του 
ECVET και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
ακαδημαϊκών μονάδων, που 
χρησιμοποιείται στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να παρέχει 
τακτική πληροφόρηση για τις εξελίξεις του 
ECVET 

2. να καταρτίσει έναν οδηγό χρήσης, 
σχετικά «εργαλεία» και 
εμπειρογνωμοσύνη για την ενίσχυση της 
συμβατότητας και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ του 
ECVET και του ευρωπαϊκού συστήματος 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
ακαδημαϊκών μονάδων, που 
χρησιμοποιείται στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία 
με εμπειρογνώμονες και χρήστες της 
ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να 
παρέχει τακτική πληροφόρηση για τις 
εξελίξεις του ECVET 

Τροπολογία 9

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια ενότητα είναι μια συνιστώσα ενός 
τίτλου προσόντων, που συνίσταται σε ένα 
μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για ένα 
συγκεκριμένο τίτλο προσόντων. Ένας 
τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν 
περισσότερες από μία ενότητες και 
απαρτίζεται από το πλήρες σύνολο 
ενοτήτων. Συνεπώς, ένας εκπαιδευόμενος 
μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο 
προσόντων συσσωρεύοντας τις 
απαιτούμενες ενότητες, τις οποίες έχει 
ολοκληρώσει σε διάφορες χώρες και σε 
διάφορα πλαίσια (επίσημο, άτυπο και 
ανεπίσημο).

1. Μια ενότητα είναι μια συνιστώσα ενός 
τίτλου προσόντων, που συνίσταται σε ένα 
μέρος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
των ικανοτήτων που απαιτούνται για ένα 
συγκεκριμένο τίτλο προσόντων. Κάθε 
ενότητα συνδέεται με έναν αριθμό 
ακαδημαϊκών μονάδων ECVET. Ένας 
τίτλος προσόντων περιλαμβάνει καταρχήν 
περισσότερες από μία ενότητες και 
απαρτίζεται από το πλήρες σύνολο 
ενοτήτων. Συνεπώς, ένας εκπαιδευόμενος 
μπορεί να αποκτήσει έναν τίτλο 
προσόντων συσσωρεύοντας τις 
απαιτούμενες ενότητες, τις οποίες έχει 
ολοκληρώσει σε διάφορες χώρες και σε 
διάφορα πλαίσια (επίσημο, άτυπο και 
ανεπίσημο).



PE409.704v02-00 26/28 RR\752090EL.doc

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα 2 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμφωνία σπουδών πρέπει να ορίζει ότι, 
αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
και αν τα αποτελέσματα αυτά 
αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα 
«υποδοχής», το ίδρυμα «προέλευσης» 
μπορεί να τα επικυρώσει και να τα 
αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων 
που προβλέπονται για έναν τίτλο 
προσόντων, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το 
αρμόδιο ίδρυμα.

Η συμφωνία σπουδών πρέπει να ορίζει ότι, 
αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
και αν τα αποτελέσματα αυτά 
αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα 
«υποδοχής», το ίδρυμα «προέλευσης» 
πρέπει  να τα επικυρώσει και να τα 
αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων 
που προβλέπονται για έναν τίτλο 
προσόντων, σύμφωνα με τους κανόνες και 
τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το 
αρμόδιο ίδρυμα.



RR\752090EL.doc 27/28 PE409.704v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Έγγραφα αναφοράς COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας EMPL

Γνωμοδοτική επιτροπή
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
24.4.2008

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - 
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.6.2008

Συντάκτης γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Dumitru Oprea
22.5.2008

Εξέταση στην επιτροπή 24.6.2008 10.9.2008

Ημερομηνία έγκρισης 7.10.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

13
1
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra 
Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo 
Amezaga, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise, 
Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Rolf Berend



PE409.704v02-00 28/28 RR\752090EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

Έγγραφα αναφοράς COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 9.4.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
24.4.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
24.4.2008

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
19.6.2008

Εισηγητής(ές)
       Ημερομηνία ορισμού

Thomas Mann
6.5.2008

Εξέταση στην επιτροπή 10.9.2008 6.10.2008 4.11.2008

Ημερομηνία έγκρισης 5.11.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

41
1
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro 
Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean 
Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard 
Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen 
Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, 
Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio 
Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, 
Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele 
Zimmer, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Claude Turmes, Румяна Желева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Ημερομηνία κατάθεσης 7.11.2008


