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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σημερινή πρόταση σύστασης σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) αποτελεί τεχνικό εργαλείο με 
το γενικό στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια των προσόντων και, κατά συνέπεια, να μπορούν τα 
κράτη μέλη, οι μεμονωμένοι πολίτες, οι εργοδότες και οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
να συγκρίνουν τα προσόντα από τα διάφορα κοινοτικά συστήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόταση έχει διττό σκοπό. Προκειμένου να 
καταστήσει ευκολότερη την κινητικότητα για μάθηση και εργασία και συνεπώς για να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και απασχόληση, το ΕΠΕΠ στοχεύει αφενός ως μέσο ερμηνείας για 
τη σύγκριση των προσόντων και, αφετέρου, θα αποτελέσει ένα ουδέτερο σημείο αναφοράς 
που θα βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα . Το ΕΠΕΠ καλύπτει διάφορα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία συμπεριλαμβάνεται η γενική εκπαίδευση και η 
εκπαίδευση για ενήλικες, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η ανωτέρα 
εκπαίδευση.  

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμπεριλαμβάνει τη διάσταση των φύλων για να εξασφαλίσει 
ότι το ΕΠΕΠ θα καταστεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει το ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης να καταστεί διαφανέστερο, χωρίς διακρίσεις και με ίσες δυνατότητες 
πρόσβασης για γυναίκες  και άνδρες.  Οι προτεινόμενες τροπολογίες αναφέρονται στην 
εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων για τον ορισμό και την περιγραφή 
επαγγελματικών προσόντων, στην ισορροπημένη εκπροσώπηση των δυο φύλων όλων των 
εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων, στη συγκέντρωση δεδομένων για κάθε φύλο καθώς και την 
εφαρμογή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης γενικότερα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

H Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

(1) Η ανάπτυξη των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών 
έχει ζωτική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική 

(1) Η ανάπτυξη των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών 
έχει ζωτική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική 

  
1 ΕΕ C … της 30.1.2007, σ. ….
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συνοχή στην Κοινότητα. Συνεπώς, η 
συμμετοχή στη διά βίου μάθηση και η 
αξιοποίηση των προσόντων πρέπει να 
προωθηθούν και να βελτιωθούν τόσο σε 
εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

συνοχή στην Κοινότητα. Συνεπώς, η 
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και η 
αξιοποίηση των προσόντων καθώς και η 
ποιότητα στην εργασία και η ισότητα των 
φύλων πρέπει να προωθηθούν και να 
βελτιωθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 2

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβόνας το 2000 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια 
των προσόντων πρέπει να αποτελέσει μία 
από τις κύριες συνιστώσες που είναι 
αναγκαίες για την προσαρμογή των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της Κοινότητας στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας της γνώσης. Επί πλέον, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 
2002 ζήτησε τόσο τη στενότερη συνεργασία 
στον πανεπιστημιακό τομέα όσο και τη 
βελτίωση της διαφάνειας και των μεθόδων 
αναγνώρισης στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβόνας το 2000 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια 
των προσόντων πρέπει να αποτελέσει μία 
από τις κύριες συνιστώσες που είναι 
αναγκαίες για την προσαρμογή των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
της Κοινότητας στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας της γνώσης και στις προσωπικές 
επιλογές γυναικών και ανδρών. Επί πλέον, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης 
το 2002 ζήτησε τόσο τη στενότερη 
συνεργασία στον πανεπιστημιακό τομέα όσο 
και τη βελτίωση της διαφάνειας και των 
μεθόδων αναγνώρισης στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Τροπολογία 3

4. Να ακολουθούν προσέγγιση βασισμένη 
στα μαθησιακά αποτελέσματα για τον 
ορισμό και την περιγραφή επαγγελματικών 
προσόντων, και να προωθήσουν την 
επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές 
αρχές που εγκρίθηκαν στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2004.

4. Να ακολουθούν προσέγγιση βασισμένη 
στα μαθησιακά αποτελέσματα και στη  
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου για 
τον ορισμό και την περιγραφή 
επαγγελματικών προσόντων, και να 
προωθήσουν την επικύρωση της μη τυπικής 
και της άτυπης μάθησης σύμφωνα με τις 
κοινές ευρωπαϊκές αρχές που εγκρίθηκαν 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
28ης Μαΐου 2004.
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Τροπολογία 4

(ε) εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των 
σχετικών εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων 
στους οποίους περιλαμβάνονται, ανάλογα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα 
ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι, οι κλάδοι 
και οι ειδικοί επί θεμάτων σύγκρισης και 
αξιοποίησης προσόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

(ε) εξασφάλιση της συμμετοχής, με σκοπό 
την ισορροπημένη εκπροσώπηση των δυο 
φύλων, όλων των σχετικών εθνικών 
ενδιαφερόμενων φορέων στους οποίους 
περιλαμβάνονται, ανάλογα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι, οι κλάδοι 
και οι ειδικοί επί θεμάτων σύγκρισης και 
αξιοποίησης προσόντων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 5

(γ) ως «εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων» νοείται το «εργαλείο» για την 
κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα 
με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης 
καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Το εν 
λόγω μέσο στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο 
σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών 
υποσυστημάτων επαγγελματικών 
προσόντων, καθώς και στη βελτίωση της 
διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και 
της ποιότητας των επαγγελματικών 
προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας 
και την κοινωνία των πολιτών·

(γ) ως «εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων» νοείται το «εργαλείο» για την 
κατηγοριοποίηση των προσόντων σύμφωνα 
με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης 
καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Το εν 
λόγω μέσο στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο 
σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών 
υποσυστημάτων επαγγελματικών 
προσόντων, στην κατάργηση των 
διακρίσεων  καθώς και στη βελτίωση της 
διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και 
της ποιότητας των επαγγελματικών 
προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας 
και την κοινωνία των πολιτών·

Τροπολογία 6
Τμήμα "Υποστηρίζουν την πρόθεση της Επιτροπής", παράγραφος 

3. Να παρακολουθήσει τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε σχέση με την παρούσα 

3. Να παρακολουθήσει τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε σχέση με την παρούσα 
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σύσταση και, πέντε έτη μετά την έκδοσή 
της, να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την αποκτηθείσα πείρα και τις μελλοντικές 
επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας, εφόσον 
χρειαστεί, και πιθανή επανεξέταση της 
παρούσας σύστασης. 

σύσταση, να συγκεντρώσει ξεχωριστά 
δεδομένα για κάθε φύλο και ηλικία και, 
πέντε έτη μετά την έκδοσή της, να υποβάλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την αποκτηθείσα 
πείρα και τις μελλοντικές επιπτώσεις, 
περιλαμβάνοντας, εφόσον χρειαστεί, και 
πιθανή επανεξέταση της παρούσας 
σύστασης. 


