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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την προαγωγή της ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(2003/C 13/02)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι απαραίτητα µέσα για την
προαγωγή της απασχολησιµότητας, της κοινωνικής συνοχής,
της ενεργού συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και
της προσωπικής ολοκλήρωσης και επαγγελµατικής επιτυχίας.
(2) Ο ρόλος των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης είναι καίριος για την απόκτηση ικανοτήτων και
προσόντων. Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας βασισµένης
στη γνώση αποτελεί µείζονα πρόκληση για τα συστήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, και
αφορά όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες. Στη συνάρτηση
αυτή είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων σε µια
ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
(3) Στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία νοµοθεσίας, δοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων, µεταξύ των οποίων οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί
εταίροι, και η διεύρυνση της Ένωσης θα αυξήσει αυτήν την
ποικιλοµορφία. Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου της γνώσης θέτει τις προϋποθέσεις τόσο για την αξιοποίηση αυτής της
ποικιλίας όσο και για την υποστήριξη και την προστασία της.
(4) Η δράση που εξαγγέλλεται στο παρόν ψήφισµα συνάδει µε το
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδίως το άρθρο 14, µε το οποίο δηλώνεται ότι κάθε πρόσωπο
έχει δικαίωµα στην παιδεία καθώς και στην πρόσβαση στην
επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση.
(5) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, το Μάρτιο του
2000, αναγνώρισε το σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης ως
αναπόσπαστου µέρους των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών, ως µέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης παγκοσµίως και ως εγγύησης για την εξασφάλιση της
συνοχής των κοινωνιών µας και της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσης των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε για
την Ευρωπαϊκή Ένωση το στρατηγικό στόχο να γίνει η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο. Η ανάπτυξη
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης υψηλής ποιότητας συνιστά
καίριο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής της στρατηγικής, ιδίως
όσον αφορά την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της συνοχής, της κινητικότητας, της απασχολησιµότητας και της ανταγωνιστικότητας.
(6) Στην έκθεση µε τίτλο «Συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης», που εγκρίθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το Μάρτιο του
2001, εντοπίσθηκαν νέοι χώροι για κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας. Οι χώροι αυτοί αντιστοι-

χούν στους τρεις στρατηγικούς στόχους που θέτει η έκθεση και
περιλαµβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διευκόλυνση της πρόσβασης για
όλους στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και το
άνοιγµα των συστηµάτων αυτών στον κόσµο.
(7) Η σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωνόµενων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (1), καθώς και το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα, το
οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, του
∆εκεµβρίου του 2000, καταγράφει µια σειρά µέτρων για την
προώθηση της κινητικότητας.
(8) Στη Βαρκελώνη, το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα επακόλουθων εργασιών µετά την
έκθεση περί των στόχων ζητώντας να καταστούν τα ευρωπαϊκά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010. Zήτησε επίσης περαιτέρω
δράση για τη θέσπιση µέσων που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια
των διπλωµάτων και των τυπικών προσόντων, µεταξύ άλλων µε
την προαγωγή δράσης παρόµοιας µε τη διαδικασία της Μπολόνια αλλά προσαρµοσµένης στον τοµέα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(9) Το ψήφισµα σχετικά µε τη διά βίου µάθηση (2) εγκρίθηκε από
το Συµβούλιο στις 27 Ιουνίου 2002. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της προτεραιότητας για αξιοποίηση της µάθησης, το ψήφισµα αυτό, ανταποκρινόµενο στα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας και της Βαρκελώνης, θέτει βάση για την πρωτοβουλία προς
στενότερη συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεταξύ άλλων, στους τοµείς της διαφάνειας, της αναγνώρισης και των δυνατοτήτων µεταφοράς, της
ποιότητας και των διεθνικών προγραµµάτων. Η πρωτοβουλία
αυτή επιβεβαιώθηκε ήδη µε το ψήφισµα σχετικά µε τις δεξιότητες και την κινητικότητα (3) που υιοθέτησε το Συµβούλιο
στις 3 Ιουνίου 2002.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η µετάβαση σε µια οικονοµία της γνώσης, ικανή για
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, φέρνει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπινων
πόρων,
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η προσαρµοστικότητα και η απασχολησιµότητα των

νέων και των ενηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων
µεγαλύτερης ηλικίας, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση
και από τη δυνατότητα των ατόµων να εκσυγχρονίζουν τις δεξιότητές τους και να αποκτούν νέες, καθ' όλη τη διάρκεια του ενεργού
επαγγελµατικού βίου τους,
(1) EE L 215 της 9.8.2001, σ. 30.
(2) ΕΕ C 163 της 9.7.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 162 της 6.7.2002, σ. 1.
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα,
συµπεριλαµβανοµένης της επίσηµης και άτυπης µάθησης, πρέπει να
επιδιωχθεί στα πλαίσια προοπτικής διά βίου µάθησης, που θα τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους δεσµούς µεταξύ αρχικής και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δεσµοί αυτοί είναι αναγκαίοι
προκειµένου να ξεπεραστεί η αποσπασµατικότητα µεταξύ των διαφόρων µορφών παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να επιτευχθεί πλήρης χρήση της θετικής ποικιλοµορφίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία συναντάται αυτή τη
στιγµή στην Ευρώπη,
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις σχετικές δραστηριότητες που ήδη διεξάγονται σε
διάφορους κοινοτικούς οργανισµούς, π.χ. στο Cedefop και στο
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, σε άτυπα φόρα
σε κοινοτικό επίπεδο, π.χ. στις συνεδριάσεις των γενικών διευθυντών για την επαγγελµατική εκπαίδευση, στα υπάρχοντα φόρα για τη
διαφάνεια και την ποιότητα, καθώς και στα πλαίσια σχετικών διεθνών οργανώσεων και τονίζει την ανάγκη να υπάρχει µεταξύ τους
συµπληρωµατικότητα,
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν συµφωνήσει

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για ένα πλαίσιο
δράσεων για τη διά βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων.
Οι οργανώσεις µέλη των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων θα προωθήσουν το πλαίσιο αυτό στα κράτη µέλη σε όλα τα κατάλληλα
επίπεδα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές,
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι η διάσκεψη για την «αυξηµένη συνεργασία σε

θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002 στις Βρυξέλλες µε τη συµµετοχή
της Επιτροπής, υποψηφίων χωρών, χωρών ΕΟΧ και των κοινωνικών
εταίρων, έδωσε έµφαση σε ορισµένες αρχές και προτεραιότητες για
αυξηµένη συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης,
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— η συνεργασία θα πρέπει να είναι περιεκτική και να µετέχουν σε
αυτήν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, οι υποψήφιες χώρες, οι
χώρες ΕZΕΣ-ΕΟΧ και οι κοινωνικοί εταίροι,
ΤΟΝΙZΕΙ ότι στα πλαίσια αυτής της στενότερης συνεργασίας θα
πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στην αρχή των ίσων ευκαιριών
µεταξύ των δύο φύλων, καθώς και στην κοινωνική συνοχή,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ:

1. Τη δέσµευσή του για ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό την άρση
των εµποδίων όσον αφορά την επαγγελµατική και γεωγραφική
κινητικότητα και την προαγωγή της πρόσβασης στη διά βίου
µάθηση. Η δέσµευση αυτή προϋποθέτει να ληφθούν µέτρα για
την αύξηση της διαφάνειας και την αναγνώριση των ικανοτήτων
και προσόντων στο πλαίσιο των συστηµάτων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για προώθηση στενότερης συνεργασίας όσον αφορά την ποιότητα των ευρωπαϊκών
αυτών συστηµάτων, ως στέρεης βάσης αµοιβαίας εµπιστοσύνης.
2. Ότι η περαιτέρω συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να ενισχυθεί από τις
δράσεις και τις πολιτικές που αναπτύσσονται κυρίως στο πλαίσιο της έκθεσης για τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαµβάνοντας
υπόψη το ψήφισµα για τη διά βίου µάθηση αλλά και στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
Σηµαντικά µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι τα
κοινοτικά µέσα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδιαίτερα
το πρόγραµµα Leonardo da Vinci, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο, καθώς και πρωτοβουλίες για ηλεκτρονική µάθηση και
ξένες γλώσσες,

ΤΟΝΙZΕΙ ότι πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, που θα στηρίζει την αντίληψη ότι οι πολίτες µπορούν
να µετακινούνται ελεύθερα µέσα στην Ευρώπη αλλάζοντας εργασία,
περιοχή, τοµέα και χώρα,

ΑΝΑΓΝΩΡΙZΕΙ ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα ακόλουθα:

ΤΟΝΙZΕΙ ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα και η ελκυστι-

— Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, µε σκοπό να βελτιωθεί η στενότερη
συνεργασία προκειµένου να διευκολυνθεί και να προωθηθεί η
κινητικότητα και η ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων, οι
εταιρικές σχέσεις και άλλες διεθνικές πρωτοβουλίες µε στόχο να
ανυψωθεί το γόητρο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διεθνή πλαίσια, προκειµένου η Ευρώπη να αναγνωρισθεί
παγκοσµίως ως σηµείο αναφοράς για τους εκπαιδευοµένους.

κότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώπη,
ΤΟΝΙZΕΙ ότι η ενισχυµένη συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται

µεταξύ άλλων στις ακόλουθες αρχές:
— η συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στο στόχο του 2010 που
έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το λεπτοµερές
πρόγραµµα εργασίας και τις επακόλουθες εργασίες µετά την
έκθεση περί των στόχων, προκειµένου να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα µε τους στόχους που έχει θέσει το Συµβούλιο,
— τα µέτρα θα πρέπει να είναι προαιρετικά και να αναπτύσσονται
κυρίως µέσω συνεργασίας εκ των κάτω προς τα άνω,
— οι πρωτοβουλίες πρέπει να εστιάζονται στις ανάγκες των πολιτών και των οργανώσεων των χρηστών,

Ευρωπαϊκή διάσταση

∆ιαφάνεια, πληροφόρηση και προσανατολισµός
— Αύξηση της διαφάνειας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την υλοποίηση και τον εξορθολογισµό των εργαλείων και δικτύων πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης υπαρχόντων µέσων όπως το ευρωπαϊκό βιογραφικό σηµείωµα, τα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά
και διπλώµατα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τα
γλωσσικά προσόντα και το Εuropass (Ευρωπαϊκό βιβλιάριο
κατάρτισης) σε ένα και µόνο πλαίσιο.
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— Ανάπτυξη πολιτικών, συστηµάτων και πρακτικών που ενισχύουν
την ενηµέρωση, τον προσανατολισµό και την παροχή συµβουλών στα κράτη µέλη σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης και της απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά θέµατα
σχετικά µε την πρόσβαση στη µάθηση, την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δυνατότητα µεταφοράς και
την αναγνώριση ικανοτήτων και προσόντων για την υποστήριξη
της επαγγελµατικής και γεωγραφικής κινητικότητας των πολιτών στην Ευρώπη.
Αναγνώριση ικανοτήτων και προσόντων
— ∆ιερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο θα µπορούσαν να προαχθούν η διαφάνεια, η δυνατότητα σύγκρισης, η δυνατότητα
µεταφοράς και η αναγνώριση ικανοτήτων ή/και προσόντων,
µεταξύ διαφόρων χωρών και σε διαφορετικά επίπεδα, µε την
ανάπτυξη επιπέδων αναφοράς, κοινών αρχών για την πιστοποίηση, καθώς και κοινών µέτρων, µεταξύ των οποίων ένα σύστηµα
µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
— Μεγαλύτερη υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων σε τοµεακό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία και
το συντονισµό, ιδίως µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Πολλές πρωτοβουλίες σε κοινοτική, διµερή και πολυµερή βάση,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καθορίζονται ήδη σε διάφορους τοµείς µε στόχο την αµοιβαία αναγνώριση των προσόντων, καταδεικνύουν αυτή την προσέγγιση.
— Ανάπτυξη ενός συνόλου κοινών αρχών όσον αφορά την επικύρωση των άτυπων και ανεπίσηµων µορφών µάθησης µε στόχο
τη διασφάλιση µεγαλύτερης συµβατότητας µεταξύ προσεγγίσεων σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα.
∆ιασφάλιση της ποιότητας
— Προαγωγή της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας,
µε ειδικότερο επίκεντρο την ανταλλαγή προτύπων και µεθόδων,
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καθώς και ανάπτυξη κοινών κριτηρίων και αρχών όσον αφορά
την ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
— Να δοθεί προσοχή στις ανάγκες για µάθηση των εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτών στα πλαίσια όλων των µορφών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

— να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την έναρξη εφαρµογής των
προτεραιοτήτων που εκτίθενται στο παρόν ψήφισµα,
— να αξιοποιήσουν και να προσαρµόσουν τις υπάρχουσες δοµές
µέσα στην Ευρώπη, σχετικά µε τις ανωτέρω προτεραιότητες, και
να προβούν, όπου είναι απαραίτητο, σε διασύνδεση µε τις
εργασίες στο πλαίσιο της δήλωσης της Μπολόνια,
— να προωθήσουν την πλήρη συµµετοχή βασικών παραγόντων,
ιδίως των κοινωνικών εταίρων, και της συµβουλευτικής επιτροπής για την επαγγελµατική εκπαίδευση,
— να προωθήσουν τη συµµετοχή, σύµφωνα µε τους υφιστάµενους
στόχους και συµφωνίες, των υποψήφιων χωρών και των χωρών
ΕZΕΣ-ΕΟΧ σε αυτή τη διαδικασία,
— να ενισχύσουν τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, µε σχετικούς
διεθνείς οργανισµούς, ιδίως τον ΟΟΣΑ, την Unesco, τη ∆ιεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ILO) και το Συµβούλιο της Ευρώπης, για
την ανάπτυξη πολιτικών και συγκεκριµένων δράσεων στον
τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
— να υποβάλουν στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2004 έκθεση προόδου, ως τµήµα της έκθεσης για την
παρακολούθηση των µελλοντικών στόχων των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.

