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σύσταση του Συμβουλίου που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 14 σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως τον στόχο 4 και τους 
επιμέρους στόχους του,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακήρυξαν το 
Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, και ιδίως την αρχή 
1 για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση και την αρχή 4 για την 
ενεργή υποστήριξη για την εξεύρεση απασχόλησης,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 
1ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για 
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
(COM(2020)0275) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας 
(SWD(2020)0123),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2017, με τίτλο 
«Χαρτογράφηση των μέτρων παρακολούθησης των αποφοίτων ΕΕΚ στα κράτη μέλη 
της ΕΕ»,



– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2020, σχετικά με 
την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης για τη στήριξη συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με προσανατολισμό στο μέλλον3,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» (COM(2020)0274) και τα συνοδευτικά υπηρεσιακά 
έγγραφα εργασίας (SWD(2020)0121) και (SWD(2020)0122),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2020, με τίτλο 
«Στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη 
γενιά» (COM(2020)0276),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 
1ης Ιουλίου 2020, για μια γέφυρα προς την απασχόληση - ενίσχυση των εγγυήσεων για 
τη νεολαία και για την κατάργηση της σύστασης του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 
2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (COM(2020)0277),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025» (COM(2020)0625) 
και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας (SWD(2020)0212),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 – Επαναπροσδιορίζοντας την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ψηφιακή εποχή» (COM(2020)0624) και το 
συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας (SWD(2020)0209),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με 
το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022),

1 ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1.
2 ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11.
3 ΕΕ C 389 της 18.11.2019, σ. 1.
4 ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.



– έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020),

– έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή 
ικανότητα (LifeComp),

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), της 15ης Απριλίου 2020, με 
βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την κοινότητα εμπειρογνωμόνων του 
Cedefop στον τομέα της μαθητείας και με τίτλο «How European countries manage 
apprenticeships to respond to the COVID19 crisis?» (Πώς διαχειρίζονται οι ευρωπαϊκές 
χώρες τα προγράμματα μαθητείας για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19;),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Cedefop του 2020, με τίτλο «Επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη, 1995-2035 – Σενάρια για την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον 21ο αιώνα»,

– έχοντας υπόψη τη σειρά επτά ερευνητικών μελετών του Cedefop, με τίτλο «The 
changing nature and role of vocational education and training in Europe» (O 
μεταβαλλόμενος χαρακτήρας και ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρώπη),

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του Cedefop του 2013, με τίτλο «Benefits of vocational 
education and training in Europe for people, organisations and countries» (Τα οφέλη της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη για ανθρώπους, 
οργανισμούς και χώρες),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τις Εγγυήσεις για 
τη Νεολαία1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 12ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
της εκπαίδευσης στην ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο 
θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές 
δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα 
Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της 
ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης5,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0267.
2 ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 8.
3 ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
4 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 44.
5 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 65.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»1,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2008, σχετικά με την 
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 
κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
της 6ης Μαΐου 2020, με τίτλο «VET in a time of crisis: Building foundations for 
resilient vocational education and training systems» (Η ΕΕΚ σε μια εποχή κρίσης: 
Οικοδόμηση θεμελίων για ανθεκτικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης),

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
(O-000068/2020 – B9-0027/2020 και O-000069/2020 – B9-0028/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελούν 
ουσιώδες μέρος των εκπαιδευτικών συστημάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης της 
Ευρώπης και εξοπλίζουν τους νέους ανθρώπους και τους ενήλικες με γνώσεις, 
εμπειρογνωμοσύνη, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για την απασχόληση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου οι μισοί των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόφοιτοι ΕΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕΚ θα μπορούσε να είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που οφείλονται στις επιταχυνόμενες μακροοικονομικές τάσεις και τις μελλοντικές 
μεταβάσεις, και θα μπορούσε να είναι καίριας σημασίας για την κάλυψη του 
διευρυνόμενου χάσματος δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Cedefop, περίπου τα δύο τρίτα των 
Ευρωπαίων (68 %) πιστεύουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει θετική εικόνα στη χώρα τους, ενώ λίγο λιγότερο από το 
ένα τέταρτο (23 %) δηλώνουν ότι έχει αρνητική εικόνα3·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν επίσης κεντρικό 
ρόλο στην ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και στην προώθηση της συμμετοχής 

1 ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 67.
2 ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 119.
3 Cedefop, Ευρωπαϊκή έρευνα της κοινής γνώμης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, 2017.



στην πολιτική διαδικασία, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση της ένταξης, καθώς και 
στη δημοκρατική και ενεργό συμμετοχή στα κοινά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΚ μπορεί να ενισχύσει την επαγγελματική εξέλιξη των 
σπουδαστών και των εργαζομένων, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων, την 
ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την καινοτομία και αποτελεί κεντρική πτυχή της 
επιτυχούς πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΚ στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένη και όχι 
εξίσου ελκυστική για όλους τους εκπαιδευόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
συστήματα και οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι περισσότερο συμβατά και 
διασυνδεδεμένα σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και οι πολιτικές 
της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και τον συντονισμό 
των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της ΕΕΚ σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ρόλος των διακρατικών και εθνικών δικτύων και εταιρικών σχέσεων των 
παρόχων ΕΕΚ είναι ζωτικής σημασίας για τη διάδοση του θεματολογίου πολιτικής ΕΕΚ 
και των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ) 
δεν θεωρείται πλέον απλώς ως επαγγελματική οδός, αλλά ως εναλλακτική οδός προς 
την ακαδημαϊκή οδό που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία μιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 
η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε τριτοβάθμια, πανεπιστημιακή εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες όπου το διττό σύστημα είναι καλά εδραιωμένο, η 
επαγγελματική κατεύθυνση συνδυάζει πάντοτε πρακτική εμπειρία στον χώρο εργασίας 
με ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην τάξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ) 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών στόχων της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΕΚ βελτιώνει τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά 
βίου μάθηση, ενισχύει την απασχολησιμότητά τους και αυξάνει την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ αντιμετωπίζουν σημαντικές 
προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι εξοπλισμένα 
με την ικανότητα προσαρμογής στις ταχέως εξελισσόμενες πράσινες και ψηφιακές 
μεταβάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις επαγγελματικές αλλαγές και τη στροφή προς 
τις θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων δεξιοτήτων και την αποτροπή 
μελλοντικών ελλείψεων, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τις νέες μορφές οργάνωσης 
της εργασίας, τις δημογραφικές τάσεις, τη συνοχή και την ανάπτυξη υποδομών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους και τη στήριξή τους για τη δημιουργία των καλύτερων 
δυνατών συνθηκών για την ΕΕΚ, προκειμένου να προσαρμοστούν γρήγορα σε αυτές τις 
προκλήσεις και τις ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες με καλά σχεδιασμένα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης δυσκολεύονται να αποφύγουν την ανεργία των νέων, ακόμη και σε 
περιόδους κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανάλυση του IZA Institute of 
Labor Economics, οι χώρες με διττό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης 
αντιμετώπισαν καλύτερα την οικονομική κρίση του 2008 και τις επιπτώσεις της στους 



νέους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων σε 
χώρες χωρίς διττό σύστημα ΕΕΚ αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο εκείνη1·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη θέσπιση ενός 
συντονισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και την ανάπτυξη 
εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, πολλοί μετακινούμενοι εργαζόμενοι 
στην ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση των δεξιοτήτων και 
της κατάρτισής τους και την εξεύρεση ισοδύναμης απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό σύστημα συνήθως δεν προβλέπει τη δυνατότητα 
συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διττό σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 
στην αγορά εργασίας και στις νέες, ακόμη άγνωστες, θέσεις εργασίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική κατάρτιση σε 
αλλοδαπούς εργοδότες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην υποστήριξη σπουδαστών και αποφοίτων επαγγελματικών και τεχνικών 
σχολών για την εύρεση εργασίας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται 
στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, των 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική γλώσσα και των κοινωνικών 
δεξιοτήτων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πανδημία της COVID-19 οι δραστηριότητες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η βασική εκπαίδευση γενικώς, 
έχουν δεχτεί σοβαρή πίεση με τη διακοπή της μάθησης τόσο στους χώρους εργασίας 
όσο και στις τάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει διαταράξει ιδιαίτερα τη 
μάθηση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μαθητείας και 
κατάρτισης, συχνά με σημαντική μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων, των 
προσφορών και των νέων σπουδαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της 
κρίσης COVID-19 αποτελούν επίσης ευκαιρία για την έναρξη μιας ψηφιακής και 
τεχνολογικής επανάστασης στην ΕΕΚ, η οποία μπορεί να άρει τους φυσικούς 
φραγμούς, όπου είναι δυνατόν, και να αυξήσει σημαντικά την εμβέλεια και τον 
αντίκτυπό της στα αναμενόμενα αποτελέσματα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς η μαθητεία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 
από το κλείσιμο επιχειρήσεων και την εργασία μειωμένου ωραρίου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό οι νέοι άνθρωποι να υποφέρουν δυσανάλογα από 
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 όσον 
αφορά την ανεργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2020, αφού είχε 
αυξηθεί ραγδαία τους προηγούμενους μήνες, η ανεργία των νέων ανήλθε στο 17,6 % 
στην ΕΕ και στο 18,1 % στη ζώνη του ευρώ (σε σύγκριση με 14,1 % και 15,4 % 
αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2019) και ότι αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 
εγγύς μέλλον και να κρατήσει πολλούς νέους εγκλωβισμένους σε επισφαλείς και 
άτυπες μορφές απασχόλησης ή αεργίας με ανεπαρκή κοινωνική προστασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να καταστήσει την ανεργία των νέων και όσους 
βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) μία από τις 

1 Eichhorst, W., Does vocational training help young people find a (good) job? (Βοηθάει 
η επαγγελματική εκπαίδευση τους νέους στην εξεύρεση (καλής) θέσης απασχόλησης;), 
IZA Institute of Labor Economics.



κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μίας 
ακόμα «χαμένης γενιάς» ως συνέπεια της τρέχουσας κρίσης, η οποία θα έχει επίσης 
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τις ζωές εκατομμυρίων νέων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕΚ αποτελεί βασικό παράγοντα για την προετοιμασία των 
εκπαιδευομένων για τις δημοκρατικές κοινωνίες και για την επιτυχή ένταξη και 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και η κρίση που 
προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 έχουν επιδεινώσει τις κοινωνικές ανισότητες 
και έχουν επιτείνει την ανάγκη να καταστούν τα συστήματα ΕΕΚ όχι μόνο πιο 
αποτελεσματικά, αλλά επίσης περισσότερο προσβάσιμα και συμμετοχικά όσον αφορά 
τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που διαμένουν σε αγροτικές ή 
απομακρυσμένες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες ευκαιρίες για όλους είναι 
καίριας σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπολογιστές, ευρυζωνική 
σύνδεση, ψηφιακή υποστήριξη και άλλα τεχνολογικά εργαλεία μάθησης είναι ζωτικής 
σημασίας, όχι μόνο για τους παρόχους ΕΕΚ αλλά και για τους σπουδαστές, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση των ανισοτήτων και να διασφαλιστεί ότι 
κανείς δεν θα μείνει πίσω·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 εκατομμύρια ενήλικες στην ΕΕ είναι χαμηλής ειδίκευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Cedefop, στην ΕΕ υπάρχουν 128 εκατομμύρια 
ενήλικες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή χαμηλές 
γνωστικές δεξιότητες ή μεσαίο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά διατρέχουν κίνδυνο 
απώλειας δεξιοτήτων και απαξίωσης δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, χρειάζονται 
αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καλά 
σχεδιασμένα και συμμετοχικά συστήματα ΕΕΚ έχουν στρατηγική σημασία για την 
αύξηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων όλων των εκπαιδευόμενων και τη στήριξη 
της πρόσβασης σε ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το 4,3 % των μαθητών της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην ΕΕ παρακολούθησαν επαγγελματικά προγράμματα, με το ποσοστό 
αυτό να φθάνει το 47,8 % για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 92 % για 
τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 
το 46,7 % όλων των αποφοίτων από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ ήταν γυναίκες1·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕΚ, όπως και στην εκπαίδευση, η κρίση COVID-19 έχει 
αναδείξει ορισμένες προκλήσεις και περιορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
τεχνικούς τομείς και τομείς σχετικούς με το περιεχόμενο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως μάθηση κινδυνεύει να αυξήσει τα ποσοστά 
εγκατάλειψης του σχολείου για ευάλωτους εκπαιδευόμενους και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να παραμείνει συμπληρωματική και όχι εναλλακτική λύση στη συμβατική μάθηση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ούτε συμφωνημένος ορισμός ούτε κοινή αντίληψη 
για τα μικροδιαπιστευτήρια στην ΕΕΚ σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μικροδιαπιστευτήρια θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά προς τα πλήρη 
επαγγελματικά προσόντα και να αναγνωρίζονται ως απόδειξη ουσιαστικών και υψηλής 

1 Eurostat, Vocational education and training statistics (Στατιστικές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης), στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.



ποιότητας επιτευγμάτων, με βάση πρότυπα σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης, τη 
διαδικασία αξιολόγησης και τη διάρκεια·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, σχεδόν το ένα τρίτο (30,5 %) του συνόλου των 
εταιρειών με 10 ή περισσότερους εργαζομένους στην επιχειρηματική οικονομία της ΕΕ 
των 28 παρείχε ΑΕΕΚ, αν και το ποσοστό αυτό διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών1·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το 72,6 % των εταιρειών που απασχολούσαν 10 ή 
περισσότερα άτομα στην ΕΕ των 28 παρείχαν ΣΕΕΚ στο προσωπικό τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση σε σχέση με το 2005 
και το 2010, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 59,7 % και 65,7 %2·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της ΑΕΕΚ και της ΣΕΕΚ στα αποτελέσματα της 
αγοράς εργασίας αντικατοπτρίζει συχνά άμεσες ή έμμεσες συνολικές ατομικές 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια αποτελέσματα που 
τονίστηκαν από τις χώρες είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η 
μείωση της ανεργίας, η δυνατότητα απόκτησης προσόντων για όλες τις κατηγορίες που 
δεν είχαν προηγουμένως τέτοια προσόντα, και η δυνατότητα προόδου σε μια 
επαγγελματική ιεραρχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της διά βίου μάθησης, τα 
άτομα μπορούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες εργασίας και τα επίπεδα προσόντων τους, 
γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες αμοιβές και σε μεγαλύτερα οικονομικά και 
κοινωνικά αποτελέσματα, όπως η οικονομική αυτονομία, και μπορεί επίσης να 
ενισχύσει την ψυχολογική ευημερία3·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕΕΚ και η ΣΕΕΚ έχουν άμεσο αντίκτυπο στις αλλαγές των 
γενεών και στην κατάσταση των οικογενειών·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕΕΚ και η ΣΕΕΚ συμβάλλουν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και της καινοτομίας·

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕΚ, ιδίως μέσω της εστίασής της στην πρακτική και στη μάθηση 
στον χώρο εργασίας, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε μια αγορά εργασίας 
προσανατολισμένη σε μια δίκαιη μετάβαση και σε συνεχείς αλλαγές· υπογραμμίζει ότι 
η ΕΕΚ, εάν είναι προσανατολισμένη στην ποιότητα, μπορεί να προσφέρει σχετικές και 
υψηλής ποιότητας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε όλα τα επίπεδα σε εταιρείες 
όλων των μεγεθών και τομέων και για άτομα τόσο σε αρχική όσο και σε συνεχή 
εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ατομικές τους ανάγκες· τονίζει ότι η ΕΕΚ είναι 
σημαντική για την κάλυψη των ελλείψεων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της ΕΕ, για 
τον εφοδιασμό των νέων σπουδαστών με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν 
απασχόληση, καθώς και για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση 
των εργαζομένων ώστε να ευθυγραμμίσουν τις ικανότητές τους με τις ανάγκες των 
εργοδοτών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΜΜΕ και τις νέες επενδύσεις 
στην οικονομία· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες 

1 Eurostat, Vocational education and training statistics (Στατιστικές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης), στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.

2 Eurostat, Vocational education and training statistics (Στατιστικές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης), στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.

3 Cedefop, The benefits of vocational education and training (Τα οφέλη της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), 2011. 



προσωπικής ανάπτυξης που θα βοηθήσουν τα άτομα να αναπτυχθούν τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το 
δυναμικό τους·

2. ζητεί τον συντονισμό της ΕΕΚ με τα επίσημα και παραδοσιακά εκπαιδευτικά 
συστήματα και την ενσωμάτωσή της ως τομέα πολιτικής στο πεδίο εφαρμογής όλων 
των εκπαιδευτικών πολιτικών, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, χωρίς να παραμένει 
στο περιθώριο ή να αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ΕΕΚ και η κλασική εκπαίδευση είναι 
συμπληρωματικές και ισότιμες όσον αφορά την προτεραιότητα·

3. υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σημασία της προσέγγισης της ΕΕΚ ως θεμελιώδους 
εργαλείου για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της ένταξης για την ανάπτυξη μιας 
συνεκτικότερης κοινωνίας·

4. τονίζει την επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού και σημαντικής επέκτασης των 
πολιτικών ΕΕΚ ώστε να καταστούν πιο περιεκτικές, προσβάσιμες, ανθεκτικές, 
ελκυστικές και αποτελεσματικές για τη στήριξη της δίκαιης απασχόλησης, της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία· 
θεωρεί ότι οι πολιτικές ΕΕΚ θα πρέπει να εφοδιάζουν τα άτομα με καλές βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις τρέχουσες και 
μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας, 
καθώς και στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση, τη δημογραφική αλλαγή και όλες τις άλλες μακροοικονομικές 
τάσεις, και θα πρέπει να επιτυγχάνουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας· τονίζει τον καίριο ρόλο των πολιτικών ΕΕΚ στην αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση όλων των εργαζομένων για την καλύτερη 
αντιμετώπιση αυτών των βασικών μεταβάσεων·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕΚ συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 
δεξιότητες και να δημιουργηθεί μια βάση δεξιοτήτων που να σχετίζεται με τον 
επαγγελματικό βίο·

6. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα περιορισμού που θεσπίστηκαν για την ανάσχεση της 
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 έχουν θέσει τα ευρωπαϊκά συστήματα ΕΕΚ υπό 
σοβαρή πίεση και τους εκπαιδευόμενούς τους σε επισφαλείς καταστάσεις· τονίζει ότι η 
διακοπή της ΕΕΚ επιδεινώνει τις προϋπάρχουσες ανισότητες στον τομέα της 
εκπαίδευσης, μειώνοντας τις ευκαιρίες για πολλά από τα πλέον ευάλωτα άτομα της 
κοινωνίας, τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν με βιώσιμες επενδύσεις και 
αποτελεσματικά μη οικονομικά μέτρα στον τομέα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας ΕΕΚ, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές όπου η εξ 
αποστάσεως μάθηση θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από την έλλειψη διαδικτυακής 
κάλυψης·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρασχεθούν τα αναγκαία οικονομικά 
μέσα, η τεχνική βοήθεια και η καθοδήγηση ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 
ψηφιακές συσκευές και λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης για τους παρόχους ΕΕΚ, τους 
εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν ευέλικτα εκπαιδευτικά μοντέλα και να στηρίξουν τους εξ αποστάσεως 



εκπαιδευόμενους με μέσα όπως οι ηλεκτρονικοί πόροι, το ηλεκτρονικό υλικό, η δωρεάν 
διαδικτυακή κατάρτιση και, κυρίως, ο εξοπλισμός και το ευρυζωνικό Διαδίκτυο για όλα 
τα σχολεία και τα νοικοκυριά· τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή και να παράσχουν κίνητρα για λύσεις για νοικοκυριά που δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπολογιστές και καλή ευρυζωνική σύνδεση, ώστε να αποφευχθεί το 
ψηφιακό χάσμα και η αύξηση των ανισοτήτων σε έναν εκπαιδευτικό τομέα στον οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι πολλοί μειονεκτούντες σπουδαστές·

8. εκφράζει τον φόβο ότι θα μειωθεί δραματικά ο αριθμός των θέσεων μαθητείας για το 
προσεχές φθινόπωρο, δεδομένης της πιθανής μείωσης των δραστηριοτήτων κατάρτισης 
σε πολλούς τομείς που θα μπορούσε να προκαλέσει η κρίση COVID-19· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η έλλειψη ευκαιριών κατάρτισης για τους νέους θα μπορούσε επίσης να 
οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε επιδείνωση της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού σε ορισμένους τομείς· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εξετάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί εύλογα η εναλλακτική υπερ-εταιρική 
κατάρτιση προκειμένου να γεφυρωθεί το επαπειλούμενο χάσμα στις θέσεις μαθητείας·

9. ζητεί εγγύηση ποιότητας που να διασφαλίζει ότι τα άτομα που ολοκλήρωσαν την 
κατάρτιση ή/και την εκπαίδευσή τους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 μπορούν 
να καλύψουν οποιαδήποτε κενά στην κατάρτισης τους παρακολουθώντας (εκ νέου) 
μαθήματα από την πρακτική άσκηση ή/και μαθητεία τους, ακόμη και μετά την 
απόκτηση του πτυχίου τους ή/και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας 
τους, τα οποία πιθανόν χρειάστηκε να ακυρωθούν, να συντομευθούν ή να μην είναι 
πλήρη με κάποιον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια των μέτρων κατά της COVID-19·

10. χαιρετίζει την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕΚ για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα· υποστηρίζει τους 
γενικούς στόχους της πρότασης για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της ΕΕ για την 
ΕΕΚ και την επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της ΕΕΚ στο συνεχές της διά βίου 
μάθησης και στην ταχεία προσαρμογή σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· 
επικροτεί τις προσπάθειες για την απλούστευση της διακυβέρνησης της ΕΕΚ, την 
ανάπτυξη μιας στρατηγικής διεθνοποίησης και την εξασφάλιση περισσότερων 
ευκαιριών ευρωπαϊκής συνεργασίας και κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους και 
τους εκπαιδευτικούς· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των δεξιοτήτων που απευθύνονται 
σε όλα τα είδη εργαζομένων κατά τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία·

11. επικροτεί τους ποσοτικούς στόχους της πρότασης, και συγκεκριμένα ότι – έως το 2025 
– το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 82 %, 
το 60 % των πρόσφατων αποφοίτων ΕΕΚ θα πρέπει να επωφελούνται από την εμπειρία 
μάθησης στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της ΕΕΚ τους, και το 8 % των 
εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ θα πρέπει να επωφελούνται από μαθησιακή κινητικότητα 
στο εξωτερικό· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις μαθησιακές κατευθύνσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας· υπενθυμίζει ότι ειδικοί στόχοι 
μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στον καθορισμό επιμέρους στόχων και στο να 
καταστούν οι πολιτικές ΕΕΚ περισσότερο συμμετοχικές και προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει ανά πενταετία το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης·

12. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αξιόλογα προγράμματα κινητικότητας για τους 
μαθητευόμενους, όπως το ErasmusPro, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ των 
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και του Erasmus+ και 



εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027· 
καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν έναν πιο φιλόδοξο στόχο για τη μαθησιακή 
κινητικότητα στο εξωτερικό για τους σπουδαστές ΕΕΚ· υπενθυμίζει ότι σε παρόμοιες 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του πλαισίου «ΕΚ 2020» και του προγράμματος Erasmus 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο στόχος για την κινητικότητα των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίστηκε στο 20 % για το 2020· υπογραμμίζει ότι η αύξηση 
των ευκαιριών κινητικότητας μπορεί να συμβάλει στην επέκταση των προσωπικών, 
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δικτύων των μαθητευόμενων και να καταστήσει 
την ΕΕΚ ελκυστικότερη, αντί να εκλαμβάνεται ως δεύτερη επιλογή, και να 
απελευθερώσει το δυναμικό κινητικότητας της ΕΕΚ, η οποία μπορεί, με τη σειρά της, 
να συμβάλει στην επιτυχία του μελλοντικού προγράμματος Erasmus+·

13. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν δείκτη σχετικά με τα κενά δεξιοτήτων στον 
κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους στόχους και την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμος για τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ, ώστε να 
εντοπίζουν τους τομείς στους οποίους απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και να 
συντονίζονται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και την 
πρόοδο όσον αφορά τις δεξιότητες και να παρέχουν κίνητρα για ανοδική σύγκλιση 
μεταξύ των κρατών μελών·

14. τονίζει ότι οι καλά στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και οι φιλικοί προς τους 
νέους δίαυλοι επικοινωνίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να 
διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προσέγγιση των νέων ώστε να ενισχύσουν 
την προβολή της ΕΕΚ και να την καταστήσουν ελκυστικότερη· υπογραμμίζει τον 
καίριο ρόλο των σχολείων, ιδίως της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει η ΕΕΚ, στην αύξηση της 
ελκυστικότητας της ΕΕΚ και στην καθοδήγηση των νέων μαθητών σε αυτές τις 
επαγγελματικές κατευθύνσεις·

15. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΕ για την ΕΕΚ, όπως ζητήθηκε από 
πολλούς παρόχους ΕΕΚ και φορείς χάραξης πολιτικής σε πρόσφατη έρευνα της ΕΕ1, η 
οποία θα πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο δυνατόν· υποστηρίζει την ιδέα ότι μια 
τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών και θα μπορούσε να προσφέρει ψηφιακές λύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της μάθησης στον χώρο εργασίας, και όλο το διαθέσιμο υλικό 
για τη διαδικτυακή μάθηση σε ένα ασφαλές, εγγυημένο ως προς την ποιότητα και 
πολυγλωσσικό περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι μια πλατφόρμα ΕΕΚ μπορεί να 
αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ των πλατφορμών των κέντρων επαγγελματικής 
αριστείας (ΚΕΑ) σε επίπεδο ΕΕ· προτείνει η πλατφόρμα να συνδεθεί με μια 
διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για την ΕΕΚ, ανοικτή στις συνεισφορές των ενδιαφερόμενων 
μερών, προκειμένου να προβληθεί η προβολή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα ΚΕΑ στα οικοσυστήματά τους, να αναδειχθεί ο πλούτος των 
ευκαιριών που προσφέρει η ΕΕΚ στους εκπαιδευόμενους σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, να ενταθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας και να αυξηθεί η ελκυστικότητα της 
ΕΕΚ·

1 Έρευνα της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 
2020, 9-13 Νοεμβρίου 2020. 



16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ιδέα μιας διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τις 
θέσεις εργασίας ειδικά αφιερωμένης στις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητείας 
στην ΕΕ, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις συναφείς υφιστάμενες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ, με πιο ορατό, ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο· θεωρεί ότι το 
μέσο αυτό, αν δημοσιοποιηθεί επαρκώς μέσω κατάλληλων διαύλων, μπορεί να 
καταστεί ένα σημείο αναφοράς για τους νέους Ευρωπαίους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και τις εταιρείες σε ολόκληρη την ΕΕ· είναι της άποψης ότι η πύλη θα μπορούσε να 
συνδεθεί με την ΕΕΚ, να συμβάλει στην καθοδήγηση των ταλέντων των νέων εκεί 
όπου απαιτείται περισσότερο από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να αυξήσει την 
κινητικότητα στην ΕΕ, να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και να γεφυρώσει τα 
υφιστάμενα και τα μελλοντικά κενά δεξιοτήτων· θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και 
«Erasmus+» για την ενίσχυση του αντικτύπου των εν λόγω προγραμμάτων, και θα 
μπορούσε να είναι συμπληρωματική και συνδεδεμένη με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, 
όπως η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES), το Europass 
και μια μελλοντική πύλη της ΕΕ για την ΕΕΚ·

17. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλύσουν και να παράσχουν στήριξη και 
λύσεις για τα αιτήματα που διατύπωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ΕΕΚ 
στην πρόσφατη έρευνα της ΕΕ που πραγματοποίησε η Επιτροπή μεταξύ Μαρτίου και 
Μαΐου 2020 σχετικά με τις προκλήσεις και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· υποστηρίζει, ειδικότερα, εκτός από τη 
δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας της ΕΕ για την ΕΕΚ, την ανάπτυξη συστημάτων 
προσομοίωσης εικονικής πραγματικότητας και άλλων ψηφιακών εργαλείων για την 
εκπαίδευση στον τομέα της ΕΕΚ με τη βοήθεια ερευνητικών σχεδίων και δοκιμαστικών 
φάσεων, τη δημιουργία επαγγελματικών διαδικτυακών ανοικτών μαθημάτων (VOOC), 
εικονικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το εικονικό Erasmus, ένα κανάλι της ΕΕ 
στο YouTube για την ΕΕΚ για το ευρύ κοινό, ευρωπαϊκές εβδομάδες κατάρτισης, και, 
επιπλέον, την αύξηση της ευελιξίας του ΕΚΤ και του μελλοντικού ΕΚΤ+ και της 
δυνατότητάς τους να χρηματοδοτούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών·

18. υπογραμμίζει ότι η διακοπή της παροχής ΕΕΚ που προκλήθηκε από την πανδημία 
COVID-19 είχε σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό αντίκτυπο στους σπουδαστές 
ΕΕΚ, ιδίως από μειονεκτικά περιβάλλοντα, και θέτει δύσκολες προκλήσεις για τους 
σπουδαστές που εργάζονται καλύτερα υπό την άμεση καθοδήγηση και παρουσία 
εκπαιδευτικού· τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο πρόβλημα, αλλά και 
ότι παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ΕΕΚ μέσω 
τεχνολογικών καινοτομιών σε τομείς όπως η εικονική πραγματικότητα, η τεχνητή 
νοημοσύνη, η Βιομηχανία 4.0 και το Διαδίκτυο των πραγμάτων, καθώς και μέσω της 
αυξημένης χρήσης της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως μάθησης, των υβριδικών 
προγραμμάτων μαθητείας και της εναλλακτικής αξιολόγησης· επισημαίνει ότι οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές θα μπορούσαν τελικά να συμβάλουν στο να καταστούν τα 
συστήματα ΕΕΚ ισχυρότερα και πιο ευέλικτα και ανθεκτικότερα από ό,τι πριν από την 
κρίση της νόσου COVID-19 και να παράσχουν στους σπουδαστές και τους 
εργαζόμενους με τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος· σημειώνει, 
ταυτόχρονα, ότι οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές 
και σπουδαστές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την υψηλής ποιότητας διαδικτυακή 
μάθηση·



19. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εγκριθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
μείωση του αριθμού των σπουδαστών που εγκαταλείπουν την ΕΕΚ, την ενίσχυση της 
συμμετοχικότητας και της ποιότητας της ΕΕΚ, τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε 
ποιοτικές θέσεις μαθητείας για όλους τους νέους και ενήλικες εκπαιδευόμενους και τη 
διασφάλιση ίσης πρόσβασης και του δικαιώματος στην κατάρτιση των εργαζομένων για 
όλους τους εργαζομένους σε όλες τις εταιρείες όλων των μεγεθών και όλων των 
τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα της ανάπτυξης ευκαιριών εικονικής 
κινητικότητας για την υπέρβαση των περιορισμών της νόσου COVID-19 και 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους παρόχους ΕΕΚ να διευκολύνουν τις ευκαιρίες 
μάθησης χωρίς γεωγραφική θέση, και στο μέλλον, κάτι που θα επιτρέψει στους 
σπουδαστές σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές ή στο εξωτερικό να έχουν 
πρόσβαση σε μαθήματα σε όλη την ΕΕ χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, όπου αυτό 
είναι εφικτό·

21. υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων στον σχεδιασμό και την 
παροχή της ΕΕΚ συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ απευθύνεται στις ανάγκες 
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή της 
πολιτικής· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΜΜΕ, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, 
όπως οι συνεταιρισμοί και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι πάροχοι ΕΕΚ και οι 
ενώσεις τους, οι σπουδαστές ΕΕΚ, οι φοιτητικές ενώσεις ΕΕΚ, τα ερευνητικά κέντρα, 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 
απασχόλησης, οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού και οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ για καλύτερες διασυνδέσεις 
μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· ζητεί 
τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
προαναφερθέντων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα, η 
ποσότητα, η συμμετοχικότητα και η φήμη της ΕΕΚ ως θετικής επιλογής· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να προωθηθούν ενεργά στους δυνητικούς αιτούντες οι ευκαιρίες 
απασχόλησης που συνδέονται με την ΕΕΚ και να κατευθυνθούν οι φοιτητές σε τομείς 
που δεν διαθέτουν εργαζομένους με προσόντα ΕΕΚ· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ΕΕΚ και του εργασιακού κόσμου· τονίζει ότι η παρεχόμενη 
κατάρτιση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τοπικές προκλήσεις και ανάγκες·

22. υποστηρίζει ότι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει στους σπουδαστές ευρείες 
γνώσεις και βασικές δεξιότητες γραμματισμού, αριθμητισμού και επικοινωνίας, 
ψηφιακές δεξιότητες και μη τεχνικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων και η συναισθηματική νοημοσύνη, χρησιμεύει ως βάση για περαιτέρω 
μάθηση και κατάρτιση στον χώρο εργασίας και είναι καίριας σημασίας για το μέλλον 
των νέων, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως ατόμων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις καθόλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους ζωής·

23. τονίζει την ανάγκη για έναν διαφανή κοινό ορισμό των μικροδιαπιστευτηρίων· πιστεύει 
ότι τα μικροδιαπιστευτήρια μπορούν να είναι μόνο συμπληρωματικά προς τα πλήρη 
επαγγελματικά προσόντα και πρέπει να είναι εγγυημένα, πιστοποιημένα και να 
βασίζονται σε τυποποιημένο τρόπο παράδοσης, διαδικασία αξιολόγησης και διάρκεια· 



υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία των σαφώς καθορισμένων απαιτήσεων ποιότητας 
για τους παρόχους μικροδιαπιστευτηρίων·

24. υπενθυμίζει την εγγενή αξία της εκπαίδευσης πέραν του ρόλου της στην αγορά 
εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο της 
εκπαίδευσης πέραν των αναγκών της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που υποστηρίζουν την προσωπική ανάπτυξη, την 
ευημερία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά·

25. καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, 
ποιοτικά και συμμετοχικά συστήματα ΕΕΚ και πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων με 
στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά 
προσόντα, τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων, οι οποίοι χρειάζονται 
επειγόντως στήριξη για την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας·

26. υποστηρίζει τη δημιουργία και την προώθηση αντιπροσωπευτικών δομών για τους 
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να δοθεί στους 
εκπαιδευόμενους ΕΕΚ η δυνατότητα να έχουν λόγο στη διαχείριση των συστημάτων 
ΕΕΚ και, με τον τρόπο αυτό, να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων ΕΕΚ·

27. υποστηρίζει την προτεινόμενη προώθηση κέντρων επαγγελματικής αριστείας που θα 
φέρνουν σε επαφή ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της ΕΕΚ και 
τοπικών εταίρων· υπογραμμίζει ότι τα κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια 
δύναμη για καινοτομία, την ποιότητα και τη συμμετοχικότητα και να διευκολύνουν την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών, να στηρίζουν την αμοιβαία μάθηση, καθώς και να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής της ΕΕΚ σε ολόκληρη την 
ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σταθερές επενδύσεις στην ανάπτυξη αυτών 
των κέντρων και όλων των ιδρυμάτων ΕΕΚ και υπενθυμίζει ότι η στήριξη των κέντρων 
επαγγελματικής αριστείας μέσω του προγράμματος Erasmus+ απαιτεί έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισμό για το πρόγραμμα· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα 
για τη συγκέντρωση και τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην αύξηση της συνάφειας και της ποιότητας της 
εκπαίδευσης στα εν λόγω κέντρα, στην καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς και της 
ζήτησης δεξιοτήτων και στην υποστήριξη των εργοδοτών στην εξεύρεση λύσεων για τις 
εγκαταστάσεις επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα 
κέντρα επαγγελματικής αριστείας την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη κοινών 
ευρωπαϊκών προσόντων, προγραμμάτων σπουδών και διπλωμάτων ΕΕΚ· καλεί, 
επιπλέον, τα κράτη μέλη να προωθήσουν στρατηγικές περιφερειακής συνεργασίας με 
σκοπό την κατάρτιση διασυνοριακών προγραμμάτων που στοχεύουν στη διευκόλυνση 
της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων και στη βελτίωση της 
εδαφικής και περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων·

28. πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα 
ισορροπημένο, ενδελεχές και γνωστικά απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στη 
γνώση, καθώς αυτό είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία τόσο για τις επαγγελματικές 
όσο και για τις ακαδημαϊκές σπουδές, που διασφαλίζει ότι οι νέοι που εγγράφονται σε 
ένα πρόγραμμα ΕΕΚ το κάνουν επειδή αυτή είναι η επιλογή ή η κλίση τους και όχι 
λόγω χαμηλών επιδόσεων ή αδυναμίας να ακολουθήσουν άλλες ακαδημαϊκές επιλογές· 
υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές και οι πράσινες δεξιότητες θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν βασικές δεξιότητες για 



όλους τους εκπαιδευόμενους· υπενθυμίζει ότι το CEDEFOP υποστηρίζει ότι είναι 
προτιμότερο να προσαρμοστούν τα προγράμματα σπουδών και να ενσωματωθεί η 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
επιχειρηματικής αποδοτικότητας, παρά να σχεδιαστούν νέα προγράμματα κατάρτισης·

29. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη χρηματοδότηση των πολιτικών 
ΕΕΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν οι 
επενδύσεις που απαιτούνται για να καταστούν τα συστήματα ΕΕΚ πιο σύγχρονα, 
ανθεκτικά, ελκυστικά και συμμετοχικά· υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη 
χρηματοδότηση της κινητικότητας ΕΕΚ για εκπαιδευόμενους και διδάσκοντες, μεταξύ 
άλλων και στο πλαίσιο του Erasmus+· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κίνητρα για 
να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ να συμμετάσχουν 
στην ευρωπαϊκή κινητικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης 
των κέντρων κατάρτισης για τη χρηματοδότηση ειδικών ομάδων που είναι 
επιφορτισμένες με την πρακτική οργάνωση της κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να 
διοργανώσει εκστρατεία σε όλη την ΕΕ με στόχο τις ΜΜΕ προκειμένου να 
υπογραμμίσει τα οφέλη για την ευημερία τους από την εισερχόμενη και εξερχόμενη 
επαγγελματική κινητικότητα·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων προγραμμάτων όπως το e-Twining 
και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE), τα 
οποία συμβάλλουν στην προώθηση της δικτύωσης και της διασχολικής συνεργασίας· 
υπενθυμίζει ότι τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών 
προγραμμάτων σπουδών και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών που είναι 
διστακτικοί όσον αφορά την εξ αποστάσεως μάθηση·

31. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνεχή κατάρτιση και την 
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην ΕΕΚ, ώστε να 
μπορέσουν να εκπληρώσουν τους ολοένα και πιο πολυλειτουργικούς ρόλους και 
ευθύνες τους ως κινητήριες δυνάμεις για την ποιότητα και την καινοτομία στην 
εκπαίδευση· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι διδάσκοντες ΕΕΚ να έχουν ψηφιακές 
δεξιότητες υψηλής ποιότητας και να διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό 
για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή 
εκπαίδευση και να εξοπλίσουν τους σπουδαστές με τις δεξιότητες που απαιτούνται από 
την ψηφιακή μετάβαση· υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι των κλάδων και των 
εταιρειών που συνεργάζονται στο πλαίσιο της ΕΕΚ πρέπει να διαθέτουν παιδαγωγικές 
ικανότητες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν καλύτερα την 
ευκαιρία των εκπαιδευτικών ΕΕΚ να διεξάγουν επίσης έρευνα καθόλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους, καθώς αυτό θα τους επιτρέψει να ανταλλάσσουν και να 
ενθαρρύνουν βέλτιστες πρακτικές και να συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

32. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το διττό μοντέλο ΕΕΚ, το οποίο θα μπορούσε να 
διευκολύνει σημαντικά την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως σε σύγκριση 
με τη γενική εκπαίδευση, καθώς η κατάρτιση που συνδυάζει δομημένη μάθηση στον 
χώρο εργασίας με θεωρία οδηγεί σε πιστοποιημένες δεξιότητες που είναι σημαντικές 
για τους εργοδότες και μεταβιβάσιμες στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, το δυναμικό των ψηφιακών λύσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν θετικά σε 
ένα αποτελεσματικό διττό σύστημα·



33. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση της ΕΕΚ, να αξιοποιήσουν καλύτερα την 
ανάπτυξη του τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας, να δημιουργήσουν μαθητείες 
υψηλής ειδίκευσης για να παράσχουν στους νέους εξειδικευμένες γνώσεις και 
κατάρτιση και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των 
νέων·

34. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντάξουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές ικανότητες και δεξιότητες στα συστήματα 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, ιδίως ενισχύοντας τα συστήματα ΕΕΚ και ενθαρρύνοντας 
τα ερευνητικά κέντρα να αναπτύξουν τεχνολογίες, έργα και ευρεσιτεχνίες για πράσινα 
προϊόντα, σε συνεργασία με νέες πράσινες επιχειρήσεις· ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
ιδεών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και δικτύων επιχειρήσεων και επαγγελματιών· 
υπενθυμίζει τη σημασία των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) και την ανάγκη να 
αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που σπουδάζουν σε αυτούς τους κλάδους·

35. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα πρόβλεψης των αναγκών σε 
δεξιότητες για τον καλύτερο εντοπισμό των αναδυόμενων αλλαγών και των αναγκών 
σε δεξιότητες, ούτως ώστε τα συστήματα ΕΕΚ να είναι καλύτερα ενημερωμένα σχετικά 
με τους τομείς στους οποίους απαιτούνται επενδύσεις σε δεξιότητες, καθώς και να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, και να 
διασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση αποτελούν 
δικαίωμα για όλους· τονίζει ότι η ΕΕΚ θα είναι πιο αποτελεσματική εάν βασίζεται σε 
αξιόπιστες προβλέψεις δεξιοτήτων που καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη και τον 
εντοπισμό των ελλείψεων δεξιοτήτων και την προσαρμογή των προγραμμάτων 
επαγγελματικής και διά βίου κατάρτισης σε μια αγορά εργασίας προσανατολισμένη στο 
μέλλον· πιστεύει ότι τα προγράμματα ΕΕΚ θα πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτα και 
προσαρμόσιμα ώστε να ανταποκρίνονται και να αντιστέκονται στις διακυμάνσεις της 
αγοράς εργασίας και να επιτρέπουν τον έξυπνο και στοχευμένο προσανατολισμό των 
εκπαιδευομένων ΕΕΚ, για την αρχική κατάρτιση, καθώς και για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευόμενων, προκειμένου να 
μειωθούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και η απαξίωση δεξιοτήτων·

36. ζητεί τη θέσπιση πολιτικών εκπαιδευτικής άδειας μετ’ αποδοχών σύμφωνα με τη 
σύμβαση της ΔΟΕ για την εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών, η οποία επιτρέπει στους 
εργαζομένους να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια του 
ωραρίου εργασίας και χωρίς προσωπικό κόστος, προκειμένου να προωθηθεί η διά βίου 
μάθηση·

37. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να 
υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και τους 
φορείς κατάρτισης, στρατηγικές ανάπτυξης και πρόβλεψης δεξιοτήτων, με στόχο τη 
βελτίωση των γενικών, τομεακών και ειδικών ανά επάγγελμα δεξιοτήτων· σημειώνει 
ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχή αξιολόγηση όσον 
αφορά τον τύπο και το επίπεδο των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν και τις 
απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, η οποία θα οδηγεί στην πρόβλεψη και τον 
εντοπισμό ελλείψεων δεξιοτήτων και σε στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής και 
διά βίου κατάρτισης τα οποία θα εστιάζουν στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων και θέσεων 
εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης·



38. χαιρετίζει τη σύσταση να αποκτήσουν οι πάροχοι ΕΕΚ κατάλληλο βαθμό αυτονομίας, 
ευελιξίας, υποστήριξης και χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι η οικονομική και 
στρατηγική ανεξαρτησία των παρόχων ΕΕΚ είναι σημαντική για την ταχεία 
προσαρμογή στις αλλαγές στις απαιτήσεις δεξιοτήτων και στις ευκαιρίες και 
προκλήσεις που θέτουν η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση· καλεί τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης σε τομείς που δεν διαθέτουν επαρκές εργατικό δυναμικό, όπως στους τομείς 
της υγείας και της περίθαλψης, της γεωργίας, των κατασκευών, του περιβάλλοντος και 
της κυκλικής οικονομίας·

39. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο να καταστούν τα συστήματα 
ΕΕΚ πιο συμμετοχικά και προσβάσιμα σε όλους καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού 
τους βίου, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, 
οι ΕΑΕΚ, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ενήλικες με 
χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, οι εκτοπισμένοι εργαζόμενοι, οι μειονότητες και οι 
εθνοτικές ομάδες, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, οι 
πρόσφυγες και τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης· 
ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που 
προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, τα οποία συχνά 
βρίσκονται σε φαύλο κύκλο φτώχειας, έχουν πρόσβαση στην ΕΕΚ σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση να διασφαλίσουν ότι οι νεότεροι θα 
επωφελούνται από προγράμματα ΕΕΚ, ιδίως ως δίαυλος για ποιοτική απασχόληση· 
υπογραμμίζει ότι οι προληπτικές δράσεις, όπως η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και οι 
σταδιοδρομίες και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, μπορούν να μειώσουν τον 
αριθμό των ΕΕΑΚ μακροπρόθεσμα και να καλύψουν τις ανάγκες των εταιρειών και 
των τομέων που πλήττονται από ελλείψεις δεξιοτήτων·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να διαδραματίζουν τα συστήματα ΕΕΚ 
εξίσου σημαντικό ρόλο για τους ενήλικες που χρειάζονται συνεχή αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους και επανειδίκευση· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων που θα περιλαμβάνει 
την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν την 
ΕΕΚ πιο ελκυστική και προσβάσιμη στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και να 
δημιουργήσουν ισχυρότερες σχέσεις και στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΚ 
ενηλίκων και στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση των βασικών 
καλών δεξιοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των εγκάρσιων, πράσινων και άλλων 
δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες παρέχουν ισχυρά θεμέλια για την ανθεκτικότητα, τη διά 
βίου απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και 
την προσωπική ανάπτυξη· τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εικόνας και 
της συμμετοχικότητας των προγραμμάτων ΕΕΚ πρέπει να συνοδεύονται από 
προσπάθειες για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους αξίας και την αύξηση της 
ποιότητας και του σεβασμού των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των 
μαθητευόμενων·

41. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσεγγιστούν άνθρωποι σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές και να καταστεί η ΕΕΚ προσβάσιμη και σχεδιασμένη για 
άτομα που εργάζονται στη γεωργία, την αλιεία, τη δασοκομία και άλλες θέσεις 
εργασίας στις εν λόγω περιοχές, καθώς και να τους παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες 
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να 
αξιοποιούν καλύτερα τις σημερινές και μελλοντικές ευκαιρίες που προσφέρει η 



πράσινη και η γαλάζια οικονομία και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμβάλουν 
σημαντικά στη διατήρηση του περιβάλλοντος·

42. υπογραμμίζει ότι η μάθηση στον χώρο εργασίας και η προώθηση και εφαρμογή του 
διττού συστήματος ΕΕΚ θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες του νέου 
προγράμματος Erasmus·

43. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, 
να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις προκαταλήψεις λόγω φύλου και τα στερεότυπα 
ως προς το φύλο, διασφαλίζοντας και ενθαρρύνοντας την ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών στην επαγγελματική κατάρτιση για τα συνήθως παραδοσιακά «ανδρικά» 
επαγγέλματα και των ανδρών σε «γυναικεία» επαγγέλματα· ζητεί να ενισχυθεί η 
διάσταση του φύλου στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των συστημάτων ΕΕΚ και να 
καταστεί η μάθηση τόσο εντός όσο και εκτός της εργασίας πιο προσιτή στις 
εργαζόμενες γυναίκες και σε όσους έχουν καθήκοντα οικογενειακής φροντίδας, μεταξύ 
άλλων σε τομείς όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, τον 
τομέα των STEM και τον τομέα της οικολογίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
διαχωρισμός με βάση το φύλο στην εκπαίδευση και την απασχόληση και να 
καταπολεμηθούν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο·

44. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, να 
λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών για καλύτερες ευκαιρίες 
διά βίου μάθησης, ιδίως σε τομείς που έχουν αξιοσημείωτο δυναμικό να παρέχουν 
σημαντικό αριθμό νέων πράσινων θέσεων εργασίας, όπως η επιστήμη, η έρευνα, η 
μηχανολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ενίσχυση της 
θέσης των γυναικών στην κοινωνία, την εξάλειψη των στερεότυπων που αφορούν τα 
φύλα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας που ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και δεξιότητες των γυναικών·

45. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή στην ΕΕΚ μέσω εκστρατειών που 
δίνουν έμφαση στα οφέλη για το άτομο και τον εργοδότη και παρέχοντας κίνητρα, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων κινήτρων, για την κάλυψη μέρους του 
κόστους των προγραμμάτων μαθητείας για τους εργοδότες· αναγνωρίζει τη σημασία 
πρωτοβουλιών όπως οι διαγωνισμοί WorldSkills, οι οποίοι έχουν βασικό αντίκτυπο 
όσον αφορά τη θετική εικόνα της ΕΕΚ, την προώθηση νέων θέσεων εργασίας και νέων 
δεξιοτήτων, την προσέλκυση νέων ανθρώπων σε επαγγέλματα ΕΕΚ, την προσαρμογή 
των συστημάτων ΕΕΚ στη σύγχρονη οικονομία και την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ της εκπαίδευσης, των εργοδοτών και της αγοράς εργασίας·

46. επικροτεί τον στόχο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός 
πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης στον οποίο η υψηλής ποιότητας και 
συμμετοχικής εκπαίδευση και κατάρτιση δεν παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση από 
σύνορα· θεωρεί ότι η σύσταση θα πρέπει να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο·

47. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να ενισχυθεί η ευελιξία των 
προγραμμάτων ΕΕΚ, να χρησιμοποιούνται μικροδιαπιστευτήρια και να αυξηθεί η 
διαπερατότητα με άλλους εκπαιδευτικούς τομείς, δεδομένου ότι αυτή η αυξημένη 
ευελιξία επιτρέπει την προσαρμογή των προγραμμάτων ΕΕΚ στις ατομικές ανάγκες, με 
παράλληλο σεβασμό των πλήρων προσόντων· σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή 
επιτρέπει επίσης τη μεταφορά της αναγνώρισης και τη συσσώρευση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την ιδέα των ευρωπαϊκών βασικών 



επαγγελματικών προφίλ και της ενσωμάτωσης στην πλατφόρμα Europass, μεταξύ 
άλλων με μελλοντικούς ατομικούς λογαριασμούς μάθησης, που θα πρέπει να 
διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την κινητικότητα· 
υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει να δημιουργήσουν τη βάση που θα 
επιτρέπει στους ανθρώπους να μετακινούνται μεταξύ ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων που αποκτούν· 
τονίζει ότι η δομή των προσόντων πρέπει να επιτρέπει τη συγκρισιμότητα· 
υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα σπουδών πρέπει επίσης να προβλέπουν τη 
μελλοντική απασχολησιμότητα του ατόμου προβλέποντας τις ανάγκες σε δεξιότητες 
μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον 
περαιτέρω σχεδιασμό της ΕΕΚ κατά ενότητες προκειμένου να δημιουργηθούν 
περισσότερες γέφυρες μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει τη 
σημασία του συστήματος ECVET, το οποίο παρέχει καλύτερη αναγνώριση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια των περιόδων 
κινητικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης του 
συστήματος πόντων ECTS για την ΕΕΚ· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 
προγράμματα ΕΕΚ μπορούν να δημιουργήσουν υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων·

48. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις πλαισίου του EQAVET και ζητεί την 
αξιολόγηση της εφαρμογής τους· επικροτεί την ενσωμάτωση του πλαισίου EQAVET 
και στοιχείων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της εφαρμογής του στη σύσταση, 
ιδίως σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας, και τη συμπερίληψη βασικών αρχών του 
ECVET για τη στήριξη της ευελιξίας και της κινητικότητας, οι οποίες αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο άλλων μέσων, όπως το Erasmus+·

49. επικροτεί όλες τις πιθανές συνέργειες και τον μεγαλύτερο ρόλο της ΕΕΚ στο πλαίσιο 
των εγγυήσεων για τη νεολαία, δεδομένης της αποτελεσματικότητάς της όσον αφορά τη 
διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας για τους νέους που διατρέχουν 
κίνδυνο ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού·

50. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εκμάθηση γλωσσών στα συστήματα ΕΕΚ, 
δεδομένου ότι η έλλειψη επάρκειας στον τομέα αυτό αποτελεί μείζον εμπόδιο για την 
κινητικότητα, ενώ η καλή γνώση πολλών γλωσσών έχει προστιθέμενη αξία στις αγορές 
εργασίας·

51. υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε βελτίωση στην παροχή ΕΕΚ πρέπει να συνοδεύεται από 
βελτιώσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και 
καθοδήγησης σε προσβάσιμη μορφή για όλους τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και 
σπουδαστές από πρώιμη ηλικία·

52. τονίζει ότι η μαθητεία αποτελεί σημαντικό μέρος των προγραμμάτων ΕΕΚ· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλίσουν υψηλής 
ποιότητας, διαφοροποιημένα και προσαρμοσμένα προγράμματα μαθητείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης αμοιβής, που θα ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και ιδίως με το δικαίωμα σε δίκαιη και 
ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διασφάλισης ενός εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία, της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία και την κατάρτιση· 
ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αναθεωρήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την κινητικότητα ΕΕΚ με τη χαλάρωση των εθνικών διοικητικών 



προϋποθέσεων για τους αλλοδαπούς φοιτητές ΕΕΚ· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταστατικού για τις 
θέσεις μαθητείας·

53. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι της σύστασης 
ευθυγραμμίζονται με το τρέχον πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο στο πλαίσιο του 
σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε δεξιότητες, 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας και του REACT-EU, καθώς και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο 
δεξιοτήτων, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, τον ευρωπαϊκό χώρο 
εκπαίδευσης, το Erasmus+ και τις εγγυήσεις για τη νεολαία·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποφοίτων ΕΕΚ, καθώς 
η καλύτερη κατανόηση των επιδόσεών τους στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους 
βασικούς τρόπους αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας και της συνάφειας της 
ΕΕΚ με την αγορά εργασίας, παράλληλα με προβλέψεις για την προσφορά και τη 
ζήτηση δεξιοτήτων·

55. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους που διατίθενται για 
την ψηφιοποίηση των προγραμμάτων ΕΕΚ και για την παρακολούθηση των 
αποφοίτων·

56. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


