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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 151, 156, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως τις αρχές 1, 4 
και 5,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να αποκτά και να 
διατηρεί τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει στον μέγιστο βαθμό τις 
επαγγελματικές και προσωπικές δυνατότητές του· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ειδικευμένο κινητό εργατικό δυναμικό είναι καίριας 
σημασίας για μια παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία που παρέχει ποιοτικές θέσεις 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων 
μαθητείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων θα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της 
ΕΕ και την κοινωνική ευημερία, ιδίως ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης, της δημογραφικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες 
μεταβάλλουν το περιεχόμενο της απασχόλησης και των απαιτούμενων δεξιοτήτων και 
προσόντων· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 30 
Σεπτεμβρίου 2020 και τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 
2025» (COM (2020) 0625), η οποία περιλαμβάνει έξι διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και 
ισότητα των φύλων, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και γεωπολιτική διάσταση) και μία δέσμη στόχων με στόχο τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων και την εξασφάλιση ανθεκτικών και μελλοντοστραφών 
εκπαιδευτικών συστημάτων· 

2. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και 
της προώθησης της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), για όλους σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να 
εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα μικροδιαπιστευτήρια και τους 
ατομικούς λογαριασμούς μάθησης·

3. υπογραμμίζει ότι οι βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η 
επανειδίκευση, καθώς και η διά βίου μάθηση έχουν ζωτική σημασία για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία, ως εκ τούτου 
αποτελούν βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των 
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μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ)· 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τη 
διαφανή κινητικότητα μέσω της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τα επαγγελματικά 
προσόντα1 και της βελτιωμένης χρήσης εργαλείων όπως η πύλη για την επαγγελματική 
κινητικότητα των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), η διαδικτυακή 
πλατφόρμα Europass και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 
προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
βελτιωθεί η αναγνώριση ικανοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 
της Ένωσης·

5. τονίζει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εργασία για την επίτευξη της ένταξης 
όλων στην αγορά εργασίας· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί  σε κάθε άνθρωπο η πρόσβαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, 
καθώς και ικανοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), αλλά και εγκάρσιων μη τεχνικών 
δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των μειονεκτουσών 
ομάδων σε αυτό το πλαίσιο, ιδίως των ατόμων με αναπηρία·

6. εκφράζει τη λύπη του για το επίμονο χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση και 
στις αμοιβές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα 
που αφορούν το φύλο και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την απασχόληση σε τομείς και επαγγέλματα STEM. 

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).


