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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία προτείνει τη θέσπιση 
προγράμματος στον τομέα της δια βίου μάθησης και κατάρτισης, στο οποίο θα 
ενσωματωθούν όλα τα υπάρχοντα προγράμματα, με στόχο να προαχθεί η ανάπτυξη μιας 
προηγμένης κοινωνίας που να βασίζεται στη γνώση και να παρέχει δυνατότητες επίτευξης 
των στόχων της Λισσαβόνας. Το σύστημα εκπαίδευσης αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις. 
Τις δημογραφικές εξελίξεις, την αύξηση της ηλικίας του εργατικού δυναμικού και 
ταυτόχρονες προσπάθειες αύξησης του επιπέδου απασχόλησης.

Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας συνδέεται με τη θέση των γυναικών στο σύστημα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως το μισθολογικό χάσμα, που συχνά απορρέει από τις 
ανισότητες που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Περισσότερο από το 60% των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μεταξύ του 
1995 και του 2000 ήταν στον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας. Οι γυναίκες 
υποεκπροσωπούνται σε τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία, οι οποίοι έχουν σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας της γνώσης, σύμφωνα 
με τον στόχο της Λισσαβόνας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές με στόχο την αύξηση 
της συμμετοχής και της παρουσίας των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης σε αυτόν 
τον τομέα. Οι στατιστικές στον επιστημονικό τομέα, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας ή η 
εκπροσώπηση των γυναικών στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να 
διατηρηθούν και να καταρτίζονται για κάθε φύλο ξεχωριστά, προκειμένου να εξευρεθούν 
αποτελεσματικά μέσα για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση

Οι πολίτες μας είναι οι άμεσοι αποδέκτες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για 
πολλούς από τους πολίτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αυτή είναι μια από τις πρώτες 
φορές που έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα κράτος μέλος ή με μια 
υποψήφια για ένταξη χώρα. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές ή κατάρτιση είναι ένας 
εξαιρετικός τρόπος εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας ή γνωριμίας ενός άλλου πολιτισμού και 
το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες δυνατότητες κατανόησης της ποικιλομορφίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Για τον λόγο αυτό, ένα πρόγραμμα στον τομέα 
της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στο οποίο θα ενσωματωθεί το σύνολο των 
υπαρχόντων προγραμμάτων δεν είναι σημαντικό μόνο για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάπτυξης αλλά κατά μείζονα λόγο είναι απαραίτητο για την ένταξη εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσιτό για όλους τους πολίτες και να αποδίδει ιδιαίτερη 
έμφαση στις ομάδες που υποεκπροσωπούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στο δίκτυο εθνικών μονάδων συντονισμού να 
στοχεύσει στις ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες κατά την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· στους διδασκόμενους με ειδικές ανάγκες, τους 
ανάπηρους, τους μετανάστες και σε όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας. Πολύ συχνά, 
το επίπεδο εκπαίδευσης κληροδοτείται από τους γονείς στα παιδιά και ένας από τους 
κυριότερους στόχους πρέπει να είναι η τόνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
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ανεξάρτητα από το κοινωνικό υπόβαθρο. Η γλώσσα είναι το κλειδί για την ένταξη σε μια νέα 
κοινωνία. Η συντάκτρια θα ήθελε να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη 
σημαντική σχέση μεταξύ της εκμάθησης γλωσσών και της ένταξης σε μία νέα κοινωνία και 
καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη γλωσσική εκπαίδευση που παρέχεται στους 
μετανάστες. 

Η προαγωγή της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών είναι ένας στόχος που απαιτεί προσοχή. 
Στο πλαίσιο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2000 που πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη τέθηκε ο στόχος της διδαχής τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών σε πολύ νεαρή 
ηλικία.Οι γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Η 
ισότητα μεταξύ των περιφερειών θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να αναπτυχθούν η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, με επίκεντρο την υποστήριξη των ισχυρών σημείων και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιφερειών.

Ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης

Η εισηγήτρια καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις διάφορες μορφές εκπαίδευσης που 
υπάρχουν στη χώρα, προκειμένου να εξευρεθούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που είναι κατάλληλα για μια σύγχρονη κοινωνία. Προκειμένου να δημιουργηθούν 
δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η πλειοψηφία των μερικώς απασχολούμενων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό, ιδίως για τις γυναίκες, 
να υπάρχουν δυνατότητες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και μερικής φοίτησης.

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων χωρών και η συντάκτρια θα ήθελε να 
επιστήσει την προσοχή στη σπουδαιότητα αυτής της δυνατότητας για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφότερα τα μέρη θα αποκομίσουν κέρδος εάν χώρες όπως η Τουρκία 
ή οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπορούν να επωφεληθούν από μια προενταξιακή 
στρατηγική αυτού του είδους και είναι σπουδαία ευκαιρία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός 
των 25 κρατών μελών της ΕΕ. Η συντάκτρια παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή τρίτων χωρών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

7α. Μία προηγμένη κοινωνία της γνώσης
είναι το κλειδί για υψηλότερα ποσοστά 
ανάπτυξης και απασχόλησης. Η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν 
ουσιαστικές προτεραιότητες για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Η οδηγία 2002/73/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας* 
συμπεριλαμβάνει την απαίτηση της 
πρόσβασης σε όλους τους τύπους και όλα 
τα επίπεδα επαγγελματικής καθοδήγησης.
_________________
* ΕΕ L 269, 5.10.2002, σελίδα 15

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

(16α) Η συνεχής διακρατική συνεργασία 
και η αυξημένη κινητικότητα στους τομείς 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα 
συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)
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(17α) Με δεδομένο τον στόχο της 
Λισσαβόνας όσον αφορά την επίτευξη έως 
το 2010 ποσοστού γυναικείας 
απασχόλησης που θα υπερβαίνει το 60%, 
και το γεγονός ότι ο διαχωρισμός της 
αγοράς εργασίας παραμένει έντονος, είναι 
αναγκαίο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
γυναικών στη δια βίου μάθηση και κυρίως 
στην κατάρτιση στην τεχνολογία της 
πληροφορίας και να προαχθεί η συμμετοχή 
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)

(26α) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες που 
υποεκπροσωπούνται στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Ευρώπη.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Γενικός στόχος του ολοκληρωμένου 
προγράμματος είναι να συμβάλει, με τη δια 
βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της 
Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της 
γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
καλύτερες και περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, 
ικανοποιητική προστασία του 
περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. 
Στοχεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των 
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 
κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Κοινότητα έτσι ώστε να καταστούν 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την 
ποιότητα.

Γενικός στόχος του ολοκληρωμένου 
προγράμματος είναι να συμβάλει, με τη δια 
βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της 
Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της 
γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
καλύτερες και περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
ενσωμάτωση μιας προοπτικής φύλου σε 
όλους τους τύπους και όλα τα επίπεδα του 
συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και διασφαλίζοντας, παράλληλα, 
ικανοποιητική προστασία του 
περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. 
Στοχεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των 
ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 
κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Κοινότητα έτσι ώστε να καταστούν 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την 
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ποιότητα.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) διασφάλιση της πρόσβασης σε 
ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους και 
ανάληψη συγκεκριμένης δράσης που να 
στοχεύει στα πιο μειονεκτούντα άτομα, 
όπως οι μόνοι γονείς, οι μετανάστες, οι 
γυναίκες και οι άνδρες που ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές ή σε συνθήκες 
φτώχειας·

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

(ε) συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής 
των ατόμων όλων των ηλικιών στη δια βίου 
μάθηση·

(ε) συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής 
των ατόμων όλων των ηλικιών στη δια βίου 
μάθηση και απόδοση ιδιαίτερης προσοχής 
στις ομάδες που υποεκπροσωπούνται στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ευρώπη·

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (στ)

(στ) προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και 
της γλωσσικής ποικιλομορφίας·

(στ) προώθηση της εκμάθησης και της 
χρήσης γλωσσών για τη διασφάλιση της 
γλωσσικής ποικιλομορφίας·

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (θ)

(θ) αξιοποίηση αποτελεσμάτων, καινοτόμων 
προϊόντων και διαδικασιών και ανταλλαγή 
ορθώς πρακτικών στους τομείς που καλύπτει 
το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα.

(θ) αξιοποίηση αποτελεσμάτων, καινοτόμων 
προϊόντων και διαδικασιών και ανταλλαγή 
ορθώς πρακτικών στους τομείς που καλύπτει 
το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με στόχο να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης μέσω του εντοπισμού των 
βέλτιστων πρακτικών.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (θ α) (νέο)

(θα) διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και πλήρης 
συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των 
γυναικών σε όλους τους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην 
Ευρώπη.

Τροπολογία 12
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (β), στοιχείο (κβ α) (νέο)

(κβ α) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 
γνώσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και να αναλαμβάνουν 
τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε ολόκληρο το έργο τους·

Τροπολογία 13
Άρθρο 18, στοιχείο (γ)

(γ) ενθάρρυνση της εκμάθησης μιας 
δεύτερης ξένης γλώσσας·

(γ) ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων 
γλωσσών·


