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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση αυτή της 
Επιτροπής σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση.

Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται 
διακρίσεις εξ αιτίας του φύλου, της ηλικίας, της οικονομικής του κατάστασης, της εθνικής ή 
εθνοτικής του προέλευσης , του τόπου διαμονής του, της μητρικής του γλώσσας ή της 
φυσικής του κατάστασης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις 
γυναίκες της μέσης ηλικίας και τους εφήβους. Το επίπεδο γνώσεων, εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης συνδέεται με τη θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη εκπαίδευσης -
όπως και η ανεργία- των γυναικών της μέσης ηλικίας και άνω, αποτελεί πρόβλημα, ιδιαίτερα 
στα νέα κράτη μέλη. Η συντάκτρια γνωμοδότησης έχει παρατηρήσει ότι ολοένα και 
περισσότερα αγόρια σε όλη την Ευρώπη, εγκαταλείπουν τις σπουδές τους μετά την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Οφείλουμε να τα ενθαρρύνουμε να συνεχίζουν τις σπουδές τους 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή σε τεχνικά λύκεια για επαγγελματική αποκατάσταση. 
Συγχρόνως, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κορίτσια θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες 
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, τόσο στη στοιχειώδη εκπαίδευση όσο και στις ακαδημαϊκές 
σπουδές, αλλά και στην εργασία. Η γράφουσα θα ήθελε να τονίσει ότι ο κατάλογος των 
βασικών ικανοτήτων που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ως ένα σύνολο ικανοτήτων-στόχων προς επίτευξη καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι 
επίσης σημαντική η συνειδητοποίηση και η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι άνθρωπου είναι 
διαφορετικοί και με διαφορετικές ικανότητες και ταλέντα. Η συντάκτρια γνωμοδότησής σας 
θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι, το καλύτερο κίνητρο για μάθηση είναι η εξεύρεση μιας 
θέσης εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας είναι ακόμη πολύ υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη και 
οι ακαδημαϊκές σπουδές δεν αποτελούν εγγύηση εξεύρεσης απασχόλησης.

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

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης 
της Κοινότητας στον τομέα της 
απασχόλησης, τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 
Μαρτίου του 2003 και Δεκεμβρίου του 2003 
υπογράμμισαν την ανάγκη να αναπτυχθεί η 

(4) Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης 
της Κοινότητας στον τομέα της 
απασχόλησης, βάσει και τους στόχου της 
Λισαβόνας για επίτευξη μέσου ποσοστού
απασχόλησης στην ΕΕ της τάξεως του 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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διά βίου μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση στα 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους 
ανέργους και τα οικονομικώς μη ενεργά 
άτομα. Αυτά βασίστηκαν στην έκθεση της 
ειδικής ομάδας (task force) για την 
απασχόληση, η οποία έδωσε έμφαση στην 
ανάγκη να μπορούν οι άνθρωποι να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές, στη σημασία 
της ένταξης των ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και στο βασικό ρόλο της διά βίου 
μάθησης.

70% και, τουλάχιστον, 60% για τις 
γυναίκες, τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 
Μαρτίου του 2003 και Δεκεμβρίου του 2003 
κατέδειξαν τη σαφή τους πρόθεση προς 
την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων 
και της πλήρους επίτευξης ίσων ευκαιριών 
και υπογράμμισαν την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση με ιδιαίτερη 
έμφαση στα ενεργητικά και προληπτικά 
μέτρα για τους ανέργους και τα οικονομικώς 
μη ενεργά άτομα. Αυτά βασίστηκαν στην 
έκθεση της ειδικής ομάδας (task force) για 
την απασχόληση, η οποία έδωσε έμφαση 
στην ανάγκη να μπορούν οι άνθρωποι να 
προσαρμοστούν στις αλλαγές, στη σημασία 
της ένταξης των ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και στο βασικό ρόλο της διά βίου 
μάθησης.

Τροπολογία 2
Άρθρο 1

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που να αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου·

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που να αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου· να ενισχύσουν τη συμβολή 
της δια βίου μάθησης στην προσωπική 
ολοκλήρωση, την κοινωνική συνοχή, την 
δραστήρια συμμετοχή του πολίτη και την 
ισότητα των φύλων μέσω της εξάλειψης 
των κοινωνικών συμβατικών αντιλήψεων 
για τα φύλα·

Τροπολογία 3
Άρθρο 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 
μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
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ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·

ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό· να προωθήσουν την 
διαφοροποίηση των επιλογών 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τις νέες 
γυναίκες, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία 
στο χαμηλό ποσοστό των φοιτητριών 
στους τομείς των  φυσικών επιστημών,  
των βιομηχανικών και μηχανικών 
σπουδών και των τεχνολογιών 
Πληροφορικής, καθώς και στον κίνδυνο 
για τις γυναίκες να αποκλεισθούν από την 
απασχόληση στους τομείς αυτούς·

Τροπολογία 4
Άρθρο 3

3. Να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες 
μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ότι 
υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-
στόχους που προσδιορίζονται ως 
προτεραιότητες στο εθνικό, περιφερειακό 
ή/και τοπικό πλαίσιο·

3. Να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες 
μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ότι 
υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες-
στόχους που προσδιορίζονται ως 
προτεραιότητες στο εθνικό, περιφερειακό 
ή/και τοπικό πλαίσιο· να προωθήσουν την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση γυναικών 
στη δια βίου μάθηση και τη συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία 5
Άρθρο 4

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων·

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων· να 
εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται στην πράξη 
η ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης·
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Τροπολογία 6
Παράρτημα, Εισαγωγή, παράγραφος 1

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι 
νέοι πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους 
εξοπλίζει για τη ζωή του ενήλικα και αυτές 
θα πρέπει να αναπτύσσονται περαιτέρω, να 
διατηρούνται και να επικαιροποιούνται στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Οι βασικές 
ικανότητες πρέπει να θεωρούνται ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
απαραίτητα στη σημερινή κοινωνία 
προσόντα. Δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν τέλεια όλες έως το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης. Αντίθετα, θα πρέπει 
οι νέοι να μαθαίνουν τα βασικά αυτών των 
ικανοτήτων, και να τις  αναπτύσσουν 
περαιτέρω, να τις επικαιροποιούν και να 
τις διατηρούν ως τμήμα της δια βίου 
εκπαίδευσης. Είναι επίσης σημαντική η 
συνειδητοποίηση και ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας των ανθρώπων και των 
διαφορετικών τους ταλέντων και 
ικανοτήτων.

Αιτιολόγηση

Οι ικανότητες είναι υπερβολικές ως απαιτήσεις από νέους ανθρώπους. Στόχος θα πρέπει να 
είναι η επίτευξη δια βίου εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 

Τροπολογία 7
Παράρτημα, Βασικές ικανότητες, σημείο 6, μέρος Α, παράγραφος 2

Οι δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας 
σε διάφορα περιβάλλοντα, έκφρασης και 
κατανόησης διαφόρων απόψεων, 
διαπραγμάτευσης με την ικανότητα 
δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και 
κατανόησης είναι ο πυρήνας αυτής της 
ικανότητας. Τα άτομα πρέπει να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίζουν το άγχος και την 
απογοήτευση και να εκφράζονται με 
εποικοδομητικό τρόπο, καθώς και να κάνουν 
διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της 
επαγγελματικής σφαίρας.

Οι δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας 
σε διάφορα περιβάλλοντα, ανεκτικότητας, 
έκφρασης και κατανόησης διαφόρων 
απόψεων, διαπραγμάτευσης με την 
ικανότητα δημιουργίας κλίματος 
εμπιστοσύνης και κατανόησης είναι ο 
πυρήνας αυτής της ικανότητας. Τα άτομα 
πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν 
το άγχος και την απογοήτευση και να 
εκφράζονται με εποικοδομητικό τρόπο, 
καθώς και να κάνουν διάκριση μεταξύ της 
προσωπικής και της επαγγελματικής 
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σφαίρας.

Αιτιολόγηση

Στις διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες, τις ικανότητες του πολίτη και
την εκμάθησή τους, η ανεκτικότητα αποτελεί μία σημαντική παράμετρο. Πιο σημαντική από την 
κατανόηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα είναι η στάση ανεκτικότητας τόσο έναντι των δύο 
φύλων, όσο και απέναντι σε διαφορετικές πολιτισμικές, φυλετικές, θρησκευτικές και εθνοτικές 
ομάδες.


