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Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εκπαίδευση και την
κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» — Η συμβολή της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στην οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την απασχόληση
(2012/C 393/02)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, ως δύο από τους βασικούς τομείς των οποίων η
σημασία τονίστηκε κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012,

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Των άρθρων 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ειδικότερα, της ετήσιας επι
σκόπησης της ανάπτυξης για το 2012 και των συστάσεων ανά χώρα
για το 2012,

Των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχε
τικά με τη θέσπιση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την
περίοδο έως το 2020 («ΕΚ 2020») (1), πρωταρχικός στόχος του
οποίου είναι να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών που αποσκοπούν
στη διασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής
ολοκλήρωσης όλων των πολιτών καθώς και στη βιώσιμη οικονομική
ευημερία και απασχολησιμότητα, προάγοντας παράλληλα τις δημο
κρατικές αρχές, την κοινωνική συνοχή, την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών και τον διαπολιτισμικό διάλογο,

Των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου
2011, σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2).

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

Την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του Φεβρουα
ρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για
την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης (3), στην οποία ορίζονται τα βήματα ενίσχυσης της δια
κυβέρνησης του πλαισίου «ΕΚ 2020» και κινητοποίησης της διαδι
κασίας «ΕΚ 2020» για τη στήριξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση.

ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ:

1. Της συζήτησης για την εκπαίδευση και τη στρατηγική «Ευρώπη
2020» που διεξήχθη κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών
Παιδείας στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2012 στη Λευκωσία,

2. Της πιλοτικής αξιολόγησης από ομότιμους των μέτρων πολιτι
κής στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 και εστίασε στην
(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 70 της 4.3.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.

3. Της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα ζητήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης που ανέκυψαν κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
2012, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια του φόρουμ για την ευρω
παϊκή εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία της 18ης και
19ης Οκτωβρίου 2012,

4. Των προσπαθειών βελτίωσης των εμπειρικών δεδομένων και της
αναλυτικής ικανότητας μέσω της έκθεσης παρακολούθησης της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

5. Της θεματικής επανεξέτασης που οργάνωσαν από κοινού η επι
τροπή εκπαίδευσης και η επιτροπή απασχόλησης στις 18 Απρι
λίου 2012,

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Για τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», επισημαίνοντας συγχρό
νως την αρμοδιότητα των κρατών μελών στην ανάπτυξη και την
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ:

1. Ότι στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι συστά
σεις ανά χώρα που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 10 Ιουλίου
2012 εστιάζουν συγκεκριμένα: στη διευκόλυνση της πρόσβασης
σε προσχολική και σχολική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στη
μείωση του αριθμού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
στη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση
και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών επιδόσεων και στη σύνδεση των δεξιοτήτων με
τις ανάγκες της αγοράς, στην ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση σε προγράμματα κατάρ
τισης και μαθητείας με βάση την εργασία, στον εκσυγχρονισμό
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στη μείωση του ποσο
στού εγκατάλειψης των σπουδών και στη διευκόλυνση της πρό
σβασης μειονεκτουσών ομάδων στην εκπαίδευση,

2. Ότι πραγματοποιήθηκε ενθαρρυντική αλλά ασύμμετρη πρόοδος
το 2010 και το 2011 προς την επίτευξη του πρωταρχικού
στόχου της ΕΕ σχετικά με την απόκτηση τριτοβάθμιας ή ισοδύ
ναμης εκπαίδευσης και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,
καθώς και ότι είναι αναγκαία η συνέχιση των προσπαθειών για
την επίτευξη του ανωτέρω στόχου έως το 2020, δεδομένου ότι
οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρ
τισης συχνά απαιτούν χρόνο για να επιφέρουν αποτελέσματα.
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ΣΥΜΦΩΝΕΙ:

1. Ότι ακόμα και σε περιόδους περιορισμένων οικονομικών πόρων,
η επαρκής και κατάλληλη επένδυση σε τομείς φιλικούς προς την
ανάπτυξη, όπως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αποτελεί
βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνι
στικότητας, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν καθοριστικά
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

2. Ότι η επαρκής επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
μπορεί να αποδειχθεί ακόμη σημαντικότερη σε περιόδους οικο
νομικών δυσχερειών και υψηλής ανεργίας των νέων. Μετά το
τέλος της κρίσης, ο αυξημένος αριθμός διπλωματούχων αυξημέ
νων προσόντων που θα προκύψουν τόσο από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση όσο και από την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ΕΕΚ) μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις προοπτικές
ανάπτυξης, να ευνοήσει την καινοτομία και να συμβάλει στην
αποφυγή μελλοντικών κρίσεων,

3. Ότι σε πολλούς τομείς, τα επίπεδα ικανοτήτων και δεξιοτήτων
τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων απαιτούν συνεχή και
ενδελεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονο
μίας και της αγοράς εργασίας. Επομένως, η απασχολησιμότητα
πρέπει να προάγεται τόσο από τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης όσο και εντός του περιβάλλοντος εργασίας και να
αντιμετωπίζεται ως κοινή ευθύνη του δημόσιου και του ιδιωτι
κού τομέα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης,

4. Ότι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι
πολίτες μαθησιακά κίνητρα και να κινηθούν προς την αυτοτρο
φοδοτούμενη μάθηση προκειμένου να καταστούν ικανοί να συμ
βάλουν για πολλά χρόνια στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή,

5. Ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στο
χεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία, στην εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ
θεωρίας και πράξης και, ανάλογα με την περίπτωση, στην ενί
σχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη
μια και αγοράς εργασίας από την άλλη. Η μαθησιακή διαδικασία
πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις νέες πραγματικότητες
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να συμπεριλαμβάνει στοιχεία πρα
κτικής κατάρτισης τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελ
τίωση της απασχολησιμότητας των σπουδαστών και λοιπών
εκπαιδευομένων,

6. Ότι ο τομέας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμ
βανομένων των αρμόδιων υπουργείων, πρέπει να διαδραματίσει
ενεργότερο ρόλο τόσο στον καθορισμό των κοινών προσεγγί
σεων και στόχων που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρ
τιση όσο και στην εφαρμογή των σχετικών πτυχών για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για
τους σκοπούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:
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α) μέσω της διεξαγωγής συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβου
λίου σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Εξά
μηνο,

β) μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ της επιτροπής
εκπαίδευσης και της επιτροπής απασχόλησης και άλλων σχε
τικών επιτροπών.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1. Να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν, σύμφωνα με τις εθνικές και
περιφερειακές προτεραιότητες και ανάγκες, μεταρρυθμίσεις στον
τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με στόχο την αντι
μετώπιση των σχετικών προκλήσεων που απαριθμούνται στις
συστάσεις ανά χώρα,

2. Να κατευθύνουν επαρκείς επενδύσεις προς τους τομείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα πλαίσια μιας ευρύτερης
στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και
την απασχόληση, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα
της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία,

3. Να καταβάλουν προσπάθειες, μαζί με τους σχετικούς φορείς, για
τη βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης, της επαγγελματικής
εξέλιξης και του γενικότερου καθεστώτος των διδασκόντων,
διευθυντών και σχολικών συμβούλων προκειμένου να αναβαθμί
σουν την ποιότητα της διδασκαλίας και του μαθησιακού περι
βάλλοντος και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα των εν λόγω
επαγγελμάτων,

4. Να συμπεριλάβουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτι
σης περισσότερα στοιχεία που βασίζονται στο περιβάλλον εργα
σίας, ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και
μαθητείας, να θεσπίσουν δομές συνεργασίας μεταξύ των ιδρυ
μάτων ΕΕΚ, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων, των τοπι
κών και περιφερειακών αρχών και να ενισχύσουν την ελκυστικό
τητα της ΕΕΚ, διαφοροποιώντας, μεταξύ άλλων, τις επιλογές
εντός της ΕΕΚ και παρέχοντας καλύτερο προσανατολισμό κατά
τη διάρκεια της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

5. Να ανοίξουν πιο ευέλικτους διαύλους μεταξύ της ΕΕΚ και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των εθνικών πλαισίων επαγγελ
ματικών προσόντων,

6. Να διευρύνουν τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
την ΕΕΚ, θεσπίζοντας, για παράδειγμα, στοχοθετημένα μέτρα για
την ενδυνάμωση των υποεκπροσωπούμενων ομάδων, εισάγοντας
ευέλικτες μορφές μάθησης και αναπτύσσοντας, όπου δεν υφί
στανται ακόμα, μορφές τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ
σης, συμπληρωματικής προς την πανεπιστημιακή,
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7. Να παρέχουν καλύτερα στοχοθετημένα συστήματα στήριξης και
προσανατολισμού των σπουδαστών προκειμένου να τους βοηθή
σουν να αποκτήσουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος,
8. Να συνδέσουν τις προτεραιότητες για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση που ορίζονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
στο πλαίσιο «ΕΚ 2020» με τις δαπάνες των ευρωπαϊκών διαρ
θρωτικών ταμείων υπό το ισχύον και το προσεχές πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο.
ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Να αξιολογήσει την πρόσφατη πιλοτική άσκηση αξιολόγησης
από ομοτίμους και στη βάση αυτή να υποβάλει προτάσεις για
την έναρξη διαλόγου σχετικά με πιθανές μελλοντικές εκδηλώσεις
και αξιολογήσεις από ομοτίμους που θα συνδέονται με τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
2. Να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδιο προγράμματος εργασίας για
το πλαίσιο «ΕΚ 2020» προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποί
ηση των τομέων προτεραιότητας για τον δεύτερο κύκλο εργα
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σιών του πλαισίου «ΕΚ 2020» 2012-2014 και των συστάσεων
ανά χώρα, ανάλογα με την περίπτωση. Το πρόγραμμα εργασίας
πρέπει να καθορίζει για κάθε επιμέρους τομέα προτεραιότητας
τις σχεδιαζόμενες δράσεις, το χρονοδιάγραμμα και τη συμμετοχή
των ομάδων εργασίας ΑΜΣ.
ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Με την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων για πολυετές δημο
σιονομικό πλαίσιο, να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμιστικές
ανάγκες που επισημαίνονται στις συστάσεις ανά χώρα λαμβάνο
νται υπόψη στην επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων και
παρεμβάσεων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του επερχόμενου
κοινού στρατηγικού πλαισίου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
ταμείων.
2. Να συντονίσουν καλύτερα το έργο του δικτύου εκπαιδευτικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ευρυδίκη) και των
άλλων σχετικών δικτύων, όπως το δίκτυο ReferNet του CEDE
FOP, με σκοπό την ανάλυση των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης των κρατών μελών, καθώς και των μεταρρυθμίσεων
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας «Ευρώπη 2020».

