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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0548)1 ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 149, παράγραφος 4 και 150, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από 
την Επιτροπή (C6-0375/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Παράρτημα, εισαγωγή, νέο κείμενο μετά τον τίτλο

Καθώς η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να 
δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες 
προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί 
ένα ευρύ πεδίο βασικών ικανοτήτων ώστε 
να προσαρμοσθεί με ευέλικτο τρόπο σε 
ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει γρήγορα και 
είναι σε υψηλό βαθμό διασυνδεδεμένος.
Η παιδεία στο διπλό της ρόλο - τόσο 
κοινωνικό όσο και οικονομικό - έχει να 
διαδραματίσει έναν ρόλο κλειδί στο να 
εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της Ευρώπης 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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θα αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες 
που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να 
προσαρμοσθούν με ευέλικτο τρόπο σε 
παρόμοιες αλλαγές. 
Ειδικότερα, οι διαφορετικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν εξασφαλίζοντας 
ισότητα και πρόσβαση για αυτές τις 
ομάδες ατόμων οι οποίες, λόγω 
εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που 
δημιουργήθηκαν από προσωπικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές συνθήκες, 
χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση για να 
ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό 
δυναμικό τους, όπως άτομα με χαμηλές 
βασικές ικανότητες, άτομα που 
εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο, 
μακροχρόνιοι άνεργοι, ηλικιωμένα άτομα, 
μετανάστες και άτομα με αναπηρίες.
Στο πλαίσιο αυτό οι βασικοί στόχοι του 
προτεινόμενου πλαισίου αναφοράς είναι: 
1. Ο προσδιορισμός και ο καθορισμός 
των βασικών ικανοτήτων που είναι 
αναγκαίες για την προσωπική 
ολοκλήρωση, την ενεργό ιδιότητα του 
πολίτη, την κοινωνική συνοχή και την 
απασχολησιμότητα σε μία κοινωνία της 
γνώσης·
2. Η στήριξη των εργασιών των κρατών 
μελών για την εξασφάλιση ότι μέχρι το 
τέλος της αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης οι νέοι θα έχουν αναπτύξει τις 
βασικές ικανότητες σε ένα επίπεδο που 
θα τους παρέχει τα εφόδια για τη ζωή του 
ενήλικα, και ότι οι ενήλικες θα μπορούν 
να τις αναπτύσσουν και να τις 
επικαιροποιούν κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους.
3. Η παροχή ενός εργαλείου αναφοράς 
ευρωπαϊκού επιπέδου - βασικές 
ικανότητες για τη δια βίου μάθηση - ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τους 
φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς 
παροχής εκπαίδευσης, τους εργοδότες και 
τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εθνική και 
ευρωπαϊκή προσπάθεια για την επίτευξη 
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των από κοινού συμφωνημένων στόχων·
4.Η παροχή ενός πλαισίου περαιτέρω 
δράσης σε κοινοτικό επίπεδο τόσο στο 
πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 
"εκπαίδευση και κατάρτιση 2010, όσο 
και στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Τροπολογία 2
Παράρτημα, παράγραφος "Το παρόν πλαίσιο ορίζει τις οκτώ βασικές ικανότητες", σημείο 7

7. Επιχειρηματικότητα·και 7. Αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητα·

Τροπολογία 3
Παράρτημα, παράγραφος "Το παρόν πλαίσιο ορίζει τις οκτώ βασικές ικανότητες", σημείο 8

8. Πολιτιστική έκφραση 8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση

Τροπολογία 4
Παράρτημα, σημείο 6 "Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητα του πολίτη", τίτλος "Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 
σχετίζονται με αυτή την ικανότητα", παράγραφος Α

Α. Η προσωπική και κοινωνική ευημερία 
απαιτεί την κατανόηση του πώς μπορεί να 
εξασφαλιστεί βέλτιστη σωματική και 
ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων, ως 
πόρου για το κάθε άτομο και την 
οικογένειά του, των γνώσεων σχετικά με 
το πώς μπορεί να συμβάλει εν προκειμένω 
ένας υγιής τρόπος ζωής. Για την επιτυχή 
διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή, 
είναι σημαντική η κατανόηση των 
κωδίκων συμπεριφοράς και τρόπων γενικά 
που είναι αποδεκτοί σε διάφορες κοινωνίες 
και περιβάλλοντα (π.χ. στην εργασία) και
η γνώση των βασικών εννοιών που 
σχετίζονται με τα άτομα, τις ομάδες, τις 
επαγγελματικές οργανώσεις, την ισότητα 
των φύλων, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό. Η κατανόηση των 
πολυπολιτισμικών και 

Α. Η προσωπική και κοινωνική ευημερία 
απαιτεί την κατανόηση του πώς μπορεί να 
εξασφαλιστεί βέλτιστη σωματική και 
ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων, ως 
πόρου για το κάθε άτομο και την 
οικογένειά του, των γνώσεων σχετικά με 
το πώς μπορεί να συμβάλει εν προκειμένω 
ένας υγιής τρόπος ζωής. Για την επιτυχή 
διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή, 
είναι σημαντική η κατανόηση των 
κωδίκων συμπεριφοράς και τρόπων γενικά 
που είναι αποδεκτοί σε διάφορες κοινωνίες 
και περιβάλλοντα (π.χ. στην εργασία). 
Είναι εξίσου σημαντικό η γνώση των 
βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα 
άτομα, τις ομάδες, τις επαγγελματικές 
οργανώσεις, την ισότητα των φύλων και 
τη μη ύπαρξη διακρίσεων, την κοινωνία 
και τον πολιτισμό. Η κατανόηση των 
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κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με 
τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εθνικές 
πολιτιστικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα έχουν ουσιαστική σημασία

πολυπολιτισμικών και 
κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με 
τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εθνικές 
πολιτιστικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα έχουν ουσιαστική σημασία

Τροπολογία 5
Παράρτημα, σημείο 6 "Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητα του πολίτη", τίτλος "Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 
σχετίζονται με αυτή την ικανότητα", παράγραφος Β

Β. Η ικανότητα του πολίτη βασίζεται στη 
γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της 
ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των 
δικαιωμάτων του πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που 
εκφράζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις διεθνείς διακηρύξεις, και του τρόπου 
που εφαρμόζονται από διάφορους φορείς 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η γνώση 
των βασικών γεγονότων, τάσεων και 
παραγόντων αλλαγής στην εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, τόσο 
κατά το παρελθόν όσο και σήμερα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή 
ποικιλομορφία, είναι ουσιαστικής 
σημασίας, όπως και η γνώση των στόχων, 
αξιών και πολιτικών των κοινωνικών και 
πολιτικών κινημάτων.

Β. Η ικανότητα του πολίτη βασίζεται στη 
γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της 
ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των 
δικαιωμάτων του πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που 
εκφράζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις διεθνείς διακηρύξεις, και του τρόπου 
που εφαρμόζονται από διάφορους φορείς 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η γνώση 
των πρόσφατων γεγονότων, καθώς και 
των βασικών γεγονότων, τάσεων στην 
εθνική ιστορία, ευρωπαϊκή ιστορία -
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης-
και της παγκόσμιας ιστορίας είναι 
απαραίτητη. Η γνώση της ευρωπαϊκής
ποικιλομορφίας και της πολιτιστικής 
ταυτότητας καθώς και των στόχων, αξιών 
και πολιτικών των κοινωνικών και 
πολιτικών κινημάτων θα πρέπει επίσης να 
αναπτυχθεί. .

Τροπολογία 6
Παράρτημα, σημείο 6 "Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητα του πολίτη", τίτλος "Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 
σχετίζονται με αυτή την ικανότητα", παράγραφος Β, 3

Ο πλήρης σεβασμός των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας ως βάσης για τη δημοκρατία, η 
εκτίμηση και η κατανόηση των διαφορών 
μεταξύ των συστημάτων αξιών διαφόρων 

Ο πλήρης σεβασμός των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας ως βάσης για τη δημοκρατία, η 
εκτίμηση και η κατανόηση των διαφορών 
μεταξύ των συστημάτων αξιών διαφόρων 
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θρησκειών ή εθνικών ομάδων αποτελούν 
θεμέλια για μια θετική στάση. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται επίσης η έννοια της 
συμμετοχής σε μια τοπική κοινότητα, 
χώρα, στην ΕΕ και στην Ευρώπη γενικά 
και στον κόσμο (ή σε μέρος του) καθώς 
και η προθυμία συμμετοχής στη 
δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα. Η εποικοδομητική συμμετοχή 
περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες 
του πολίτη, τη στήριξη της κοινωνικής 
πολυμορφίας και συνοχής και της 
βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την 
προθυμία σεβασμού των αξιών και της 
ιδιωτικής ζωής των άλλων.

θρησκειών ή εθνικών ομάδων αποτελούν 
θεμέλια για μια θετική στάση. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται επίσης η έννοια της 
συμμετοχής σε μια τοπική κοινότητα, 
χώρα, στην ΕΕ και στην Ευρώπη γενικά 
και στον κόσμο (ή σε μέρος του) καθώς 
και η προθυμία συμμετοχής στη 
δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα. Συμπεριλαμβάνει επίσης την 
εκδήλωση αισθήματος ευθύνης καθώς 
και την κατανόηση και τον σεβασμό για 
τις κοινές αξίας που είναι απαραίτητες 
για να εξασφαλισθεί η συνοχή της 
κοινότητας, όπως ο σεβασμός για τις 
δημοκρατικές αρχές. Η εποικοδομητική 
συμμετοχή περιλαμβάνει επίσης τις 
δραστηριότητες του πολίτη, τη στήριξη της 
κοινωνικής πολυμορφίας και συνοχής και 
της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την 
προθυμία σεβασμού των αξιών και της 
ιδιωτικής ζωής των άλλων.

Τροπολογία 7
Παράρτημα, σημείο 7, τίτλος

7. Επιχειρηματικότητα 7. .Αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητα

Τροπολογία 8
Παράρτημα, σημείο 8, τίτλος

8. Πολιτιστική έκφραση 8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση

Τροπολογία 9
Παράρτημα, σημείο 8, τίτλος "Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που 

σχετίζονται με αυτή την ικανότητα", παράγραφος 1

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει τη 
βασική γνώση σημαντικών πολιτιστικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού 
σύγχρονου πολιτισμού ως σημαντικού 
μέρους της ανθρώπινης ιστορίας στα 
πλαίσια της εθνικής και ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, και της θέσης 

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει τη 
γνώση της τοπικής, εθνικής και 
Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς  
και τη θέση του στον κόσμο. Καλύπτει τη 
βασική γνώση σημαντικών πολιτιστικών 
έργων, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού 
σύγχρονου πολιτισμού. Είναι σημαντικό να 
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τους στον κόσμο. Είναι σημαντικό να 
κατανοείται η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ευρώπης (και των 
ευρωπαϊκών χωρών), η ανάγκη διατήρησής 
της και η εξέλιξη των λαϊκών προτιμήσεων 
και η σημασία των αισθητικών 
παραγόντων στην καθημερινή ζωή.

κατανοείται η πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ευρώπης (και των 
ευρωπαϊκών χωρών), η ανάγκη διατήρησής 
της και η εξέλιξη των λαϊκών προτιμήσεων 
και η σημασία των αισθητικών 
παραγόντων στην καθημερινή ζωή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η προς σχολιασμό πρόταση παρουσιάζει ένα ευρωπαϊκό εργαλείο αναφοράς για τις βασικές 
ικανότητες και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στις 
εν λόγω ικανότητες για όλους τους ευρωπαίους πολίτες μέσω της δια βίου μάθησης. 

Συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και της 
απασχόληση και ιδιαίτερα στην υλοποίησης του προγράμματος εργασίας "εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010". 

Η ανάπτυξη της βασισμένης τη γνώση κοινωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας 
προϋποθέτει, ότι τα κράτη μέλη προχωρούν την μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και συστημάτων κατάρτισης με ταχύ τρόπο, ώστε μεταξύ άλλων να επιτύχουν 
τα ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς για τη βελτίωση των ικανοτήτων και προσόντων των νέων. 

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις βασικές ικανότητες αποτελεί
από αυτή την άποψη ένα πρακτικό μέσο για την προώθηση των προσπαθειών των κρατών 
μελών, που θα εγγυάται την απόκτηση καθώς και την ενημέρωση βασικών ικανοτήτων στην 
προσωπική, δημόσια και επαγγελματική ζωή των ευρωπαίων πολιτών. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες οκτώ βασικές ικανότητες τις 
οποίες θα πρέπει να διαθέτει κάθε ευρωπαίος: 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα·
2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες·
3. μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία·
4. Ψηφιακή ικανότητα·
5. Μεθοδολογία της μάθησης·
6. Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες καθώς και ικανότητα του 

πολίτη·
7. Επιχειρηματικότητα·
8. Πολιτιστική έκφραση.  

Πέραν από τον ορισμό των βασικών ικανοτήτων η σύσταση διευκρινίζει, ότι η υλοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό 
και/ή τοπικό επίπεδο. Καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την απόκτηση των βασικών 
ικανοτήτων μέχρι το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, λαμβανομένων 
υπόψη των ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς, τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν το 
εκπαιδευτικό μειονέκτημα. Όσον αφορά τους ενηλίκους, η σύσταση ζητά τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων υποδομών από κοινού με όλους τους ενεχόμενους εταίρους.

Οι στόχοι της σύστασης είναι μεμονωμένα: 

- Ο προσδιορισμός και ο καθορισμός των βασικών ικανοτήτων· 
- Η στήριξη των εργασιών των κρατών μελών για την εξασφάλιση ότι μέχρι το τέλος 

της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι θα έχουν αναπτύξει τις βασικές 
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ικανότητες σε ένα επίπεδο που τους παρέχει τα εφόδια για τη ζωή του ενήλικα·
- Η παροχή ενός εργαλείου αναφοράς ευρωπαϊκού επιπέδου για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης, τους εργοδότες και τους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους·

- Η παροχή ενός πλαισίου περαιτέρω δράσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των στόχων προτείνονται τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα για την 
υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο: 

- Μάθηση μέσω ομότιμων, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και περιγραφή της 
επιτελούμενης προόδου στις διετείς εκθέσεις·

- Στήριξη σχετικών σχεδίων μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

- προώθηση μιάς κοινής αντίληψης για τις βασικές ικανότητες και για τη σχέση τους με 
την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική·

- Προώθηση συμπράξεων με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες σχετικές 
οργανώσεις.

Η πρόταση δεν έχει καθόλου επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την παρούσα πρόταση της Επιτροπής, η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και έχει ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα την ανάγκη των αυξημένων 
επενδύσεων στον τομέα της παιδείας, της κατάρτισης και των ικανοτήτων.

Θεωρεί ως θετική τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις βασικές 
ικανότητες, πράγμα το οποίο παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες ένα μέσο, το οποίο έχουν 
ανάγκη για την προσαρμογή σε μία αγορά εργασίας που αλλάζει στη σημερινή κοινωνία της 
γνώσης. 

Η εισηγήτρια τονίζει ιδιαίτερα, ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως άτομα που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, ανάπηροι, 
άνεργοι μακράς διαρκείας, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με λίγες βασικές ικανότητες θα 
πρέπει να έχουν μιά πραγματική δυνατότητα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. 

Προτείνει μία τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση και αξιολογεί θετικά το γεγονός, ότι η 
πρόταση των κρατών μελών στο σημείο 2 της προτάσεως συνιστά, να εξασφαλισθεί ότι θα 
ληφθούν κατάλληλα  μέτρα  για αυτά τα άτομα, τα οποία εξαιτίας προσωπικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών ή οικονομικών λόγων υποφέρουν από εκπαιδευτικά μειονεκτήματα και ως εκ 
τούτου έχουν την ανάγκη ιδιαίτερης υποστήριξης για να εξαντλήσουν το δυναμικό τους στην 
εκπαίδευση. 

Η εισηγήτρια προτείνει, να διευρυνθεί η εισαγωγή του παραρτήματος, μεταξύ άλλων με την 
αναφορά των στόχων του μέσου αναφοράς. 
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Υποβάλει περαιτέρω τροποποιήσεις σχετικά με τις βασικές ικανότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα: 

- Κατηγορία 6: Διευκρινίζει τον ορισμό των γνώσεων και συμπεριφορών, που είναι 
θεμελιώδεις για την ικανότητα του πολίτη και τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία 
της ευρωπαϊκής διάστασης, που έχει στενή εξάρτηση με τη γνώση της ευρωπαϊκής 
ιστορίας και της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης καθώς και με τη γνώση 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα και τις κοινές αξίες.

- Κατηγορία 7: Η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη σημασία της ίδιας πρωτοβουλίας ως 
βασικής ικανότητας και προτείνει να συμπληρωθεί ο τίτλος της κατηγορίας προς αυτή 
την κατεύθυνση.

- Κατηγορία 8: Προτείνει, να διευρυνθεί ο τίτλος της κατηγορίας και ο ορισμός των 
βασικών ικανοτήτων με την πρόσθετη διάσταση της "πολιτιστικής γνώσης".

Η εισηγήτρια πιστεύει περαιτέρω, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί εντατικά όχι μόνον η απόκτηση,
αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και ενημέρωση των βασικών ικανοτήτων δια της δια βίου 
μάθησης, ώστε να υποστηριχθεί η κατάρτιση και η δυνατότητα απασχόλησης.

Χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση υποστηρίζει την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών για 
την δια βίου μάθηση και των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών 
και ως εκ τούτου την μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και τη 
δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους 
ενήλικους.

Η εισηγήτρια πιστεύει, ότι η πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της 
προσέγγισης στα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως π.χ. το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
προσόντων. 

Περαιτέρω θα πρέπει να εκβαθυνθεί η έρευνα των επιπτώσεων της εδραίωσης επιμέρους 
ικανοτήτων, π.χ. προς την κατεύθυνση ποιός είναι

ο εκάστοτε στόχος των μεμονωμένων ικανοτήτων και ποιες επιπτώσεις προκύπτουν για την 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή των ατόμων. 

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ μιάς ταχείας εισαγωγής του προτεινόμενους πλαισίου αναφοράς 
για τις βασικές ικανότητες.


