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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) 
(OR. en) 

  

13832/04 
 
 

  

EDUC 204 
SOC 499 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 

προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων των Κρατών 

Μελών των συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου 

αριθ. προηγ. εγγρ. : 13637/04 EDUC 196 SOC 491 

Θέµα : Σχέδιο συµπερασµάτων του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου 

σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυµένης ευρωπαϊκής 

συνεργασίας όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) 

(Επανεξέταση του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 2002) 

 

 

Κατά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής των Μονίµων Αντιπροσώπων της 27ης Οκτωβρίου 

2004, η Προεδρία έκρινε ότι το ως άνω σχέδιο συµπερασµάτων όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

εγκρίθηκε οµόφωνα. 

 

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ως άνω συµφωνία, το Συµβούλιο και οι Αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων 

των κρατών µελών συνερχόµενοι στα πλαίσια του Συµβουλίου θα µπορούσαν να υιοθετήσουν τα 

συµπεράσµατα. 

 

________________________ 
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Σχέδιο συµπερασµάτων  

του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών 

συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου 

σχετικά µε τις µελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας 

όσον αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΚΚ) 

(Επανεξέταση του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 2002) 

 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι 

 

Το Συµβούλιο (Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισµός) ενέκρινε, στις 12 Νοεµβρίου 2002, ψήφισµα 

σχετικά µε την προαγωγή της ενισχυµένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
1
. Το περιεχόµενό του αντικατοπτρίστηκε, στη 

συνέχεια, σε µεγάλο βαθµό στη δήλωση που ενέκριναν οι Υπουργοί Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης των κρατών µελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των υποψηφίων χωρών, η 

Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι κατά τη σύνοδό τους στην Κοπεγχάγη στις 29-30 

Νοεµβρίου 2002, ως στρατηγική για τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της 

ελκυστικότητας της ΕΕΚ (διαδικασία της Κοπεγχάγης). 

 

Η κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής 
2
 µε τίτλο «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010» (26 Φεβρουαρίου 2004) προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 

περιλαµβάνει έκθεση προόδου σχετικά µε τα πρώτα απτά αποτελέσµατα της διαδικασίας της 

Κοπεγχάγης και αναγνωρίζει το ρόλο της στην ενθάρρυνση της µεταρρύθµισης, την υποστήριξη 

της δια βίου µάθησης και την ανάπτυξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών καθώς 

και µεταξύ των κυριοτέρων παραγόντων της ΕΕΚ. 

 

Η ενδιάµεση έκθεση ζητά να εκπονηθούν κατά προτεραιότητα ευρωπαϊκά κοινά σηµεία αναφοράς 

και αρχές και να εφαρµοσθούν σε εθνικό επίπεδο, λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης σε κάθε 

χώρα και τηρουµένων των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών. 

                                                 
1
  Εκδόθηκε στις 19 Δεκεµβρίου 2002, ΕΕ C 13 της 18.1.2003, σελ. 2. 

2
 Κοινή έκθεση Συµβουλίου/Επιτροπής του 2004 σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής 

της Λισσαβώνας : «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010 : επείγουσα ανάγκη µεταρρυθµίσεων για 

να επιτύχει η στρατηγική της Λισσαβώνας». 
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Από το Νοέµβριο 2002, το Συµβούλιο έχει εκδώσει σειρά πράξεων που προέκυψαν από την 

ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΕΕΚ και της δια βίου µάθησης, ιδίως σε σχέση µε το 

ανθρώπινο κεφάλαιο για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα 
1
, τον δια βίου 

προσανατολισµό 
2
, τις αρχές για τον προσδιορισµό και την επικύρωση των ανεπίσηµων και άτυπων 

µορφών µάθησης 
3
 και τη διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ 

4
· καθόρισε επίσης κοινή 

θέση σχετικά µε το ενιαίο πλαίσιο Europass για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και 

ικανοτήτων. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι 

 

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης έχει προβάλει την ΕΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισσαβώνας. Τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι φορείς κατέληξαν σε µια 

κοινή αντίληψη των προκλήσεων, συµφώνησαν ως προς τις στρατηγικές για την αντιµετώπισή τους 

και εκπόνησαν µέσα για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών. 

 

Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας όσον αφορά την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση, χρειάζεται να δοθεί µεγαλύτερη ώθηση σε συνάρτηση µε την ΕΕΚ εντός του 

πλαισίου του προγράµµατος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Στα πλαίσια της διαδικασίας της 

Κοπεγχάγης πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 

λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τα κοινά ευρωπαϊκά σηµεία αναφοράς και αρχές που συµφωνήθηκαν 

από το Συµβούλιο. 

 

ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι 

 

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης θα εξακολουθήσει να καθορίζει πολιτικές προτεραιότητες για την 

επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας στον τοµέα της ΕΚΚ στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», προκειµένου να επιτύχει µια πραγµατική ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας. Η κοινή ενδιάµεση έκθεση προσδιορίζει ορισµένους µοχλούς και προτεραιότητες 

εφαρµογής βάσει µεταρρυθµίσεων και επενδύσεων σε βασικούς τοµείς προκειµένου τα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης να αποτελέσουν έως το 2010 σηµεία αναφοράς σε παγκόσµιο επίπεδο 

από άποψη ποιότητας και η δια βίου µάθηση να γίνει µια απτή πραγµατικότητα. Περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, την ανάγκη αποτελεσµατικής κινητοποίησης των απαραίτητων επενδύσεων και την 

επικέντρωση στη δια βίου ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των πολιτών, λόγου χάρη 

µεθοδολογίας της απόκτησης γνώσεων, καινοτοµίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικού πνεύµατος . 

                                                 
1 ΕΕ C 295 της 5.12.2003. 
2
 9286/04 EDUC 109 SOC 179, Μάιος 2004. 

3
 9600/04 EDUC 118 SOC 253, Μάιος 2004. 

4
 9599/04 EDUC 117 SOC 252, Μάιος 2004. 
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Σύµφωνα µε τις αρχές του ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 2002, «τα µέτρα θα 

πρέπει να είναι προαιρετικά και να αναπτύσσονται κυρίως µέσω συνεργασίας εκ των κάτω προς τα 

άνω». 

 

Η ΕΕΚ διενεργείται όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Εποµένως, πρέπει να 

εξεταστούν ιδίως η συµπληρωµατικότητα και οι σχέσεις µεταξύ ΕΚΚ και γενικής εκπαίδευσης, 

ειδικότερα όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ότι 

 

Σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα :  

 

i) στη χρήση κοινών µέσων, σηµείων αναφοράς και αρχών για την υποστήριξη της 

µεταρρύθµισης και την ανάπτυξη των συστηµάτων και πρακτικών ΕΚΚ, για 

παράδειγµα όσον αφορά τη διαφάνεια (Europass), τον δια βίου προσανατολισµό, τη 

διασφάλιση της ποιότητας και τον προσδιορισµό και την επικύρωση της ανεπίσηµης 

και της άτυπης µάθησης. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει την ενίσχυση των αµοιβαίων 

διασυνδέσεων των µέσων αυτών και τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των 

ενδιαφεροµένων παραγόντων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη 

µέλη για την ενίσχυση της προβολής και της αµοιβαίας κατανόησης, 

 

ii) στη βελτίωση, κατά περίπτωση, των «ευνοϊκών για την κατάρτιση επιπτώσεων των 

φορολογικών συστηµάτων και των συστηµάτων παροχών», όπως συνέστησε το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, 
1
 

 

iii) στη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΕΚ. Με την 

επιφύλαξη συµφωνίας µε τα µελλοντικά διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ και σύµφωνα µε 

τους προσανατολισµούς πολιτικής των ταµείων αυτών κατά το διάστηµα 2007-2013, τα 

ταµεία αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης όσον αφορά την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής, καθώς και τους στόχους του προγράµµατος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010», ειδικότερα δε, τις ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την πρόκληση 

της ανανέωσης και ενηµέρωσης των ικανοτήτων ενός πληθυσµού σε γήρανση, 

 

                                                 
1
  Συµπεράσµατα της Προεδρίας - σηµείο 23. 
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(iv) στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων ΕΕΚ προκειµένου να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ατόµων και των οµάδων που αντιµετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισµού από 

την αγορά εργασίας και κοινωνικού αποκλεισµού, και ιδίως των ατόµων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των ατόµων χαµηλής ειδίκευσης, των µεταναστών, 

των αναπήρων και των ανέργων. Αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε συνδυασµό 

στοχοθετηµένων επενδύσεων, αξιολόγησης της προηγούµενης µάθησης και πρόβλεψης 

για κατάρτιση και µάθηση προσαρµοσµένες στις ανάγκες τους, 

 

(v) στην ανάπτυξη και εφαρµογή ανοικτών προσεγγίσεων µάθησης, που επιτρέπουν την 

επιλογή ατοµικών τρόπων µάθησης, µε την υποστήριξη κατάλληλου προσανατολισµού 

και παροχής συµβουλών. Αυτό θα πρέπει να συµπληρωθεί µε τη θέσπιση ευέλικτων και 

ανοικτών πλαισίων ΕΕΚ προκειµένου να µειωθούν τα εµπόδια µεταξύ ΕΕΚ και γενικής 

εκπαίδευσης, και να ενισχυθεί η µετάβαση µεταξύ αρχικής και συνεχούς κατάρτισης 

και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επί πλέον, θα πρέπει να αναληφθεί δράση προκειµένου 

να ενσωµατωθεί η κινητικότητα στην αρχική και τη συνεχή κατάρτιση, 

 

(vi) στην αυξανόµενη σηµασία και ποιότητα της ΕΕΚ µέσω της συστηµατικής συµµετοχής 

όλων των ενδιαφεροµένων εταίρων στις εξελίξεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση ποιότητας. Προς τούτο, θα πρέπει να 

παρασχεθεί η δυνατότητα και η ενθάρρυνση στα ιδρύµατα της ΕΕΚ προκειµένου να 

συµµετέχουν σε σχετικές συµπράξεις. Η µεγαλύτερη έµφαση στον έγκαιρο εντοπισµό 

των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και στον προγραµµατισµό της ΕΕΚ είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία και οι βασικοί εταίροι, συµπεριλαµβανοµένων των 

κοινωνικών εταίρων, θα διαδραµατίσουν εν προκειµένω µείζονα ρόλο,
 
 

 

(vii) στην περαιτέρω ανάπτυξη πρόσφορων µαθησιακών περιβαλλόντων στο πλαίσιο των 

ιδρυµάτων κατάρτισης και στο χώρο εργασίας. Αυτό συνεπάγεται προώθηση και 

εφαρµογή παιδαγωγικών µεθόδων που υποστηρίζουν την προσωπικά οργανωµένη 

µάθηση και κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής µάθησης, βελτιώνοντας έτσι 

την ποιότητα της κατάρτισης.  

 

(viii) στη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των διδασκόντων και των εκπαιδευτών στο 

πλαίσιο της ΕΕΚ, σε συνάρτηση µε τις συγκεκριµένες µαθησιακές τους ανάγκες  και το 

µεταβαλλόµενο ρόλο τους λόγω της ανάπτυξης της ΕΕΚ, 
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ότι 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα : 

 

(i) στην παγίωση των προτεραιοτήτων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και στη 

διευκόλυνση της εφαρµογής συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, 

 

(ii) στην εκπόνηση ανοικτού και ευέλικτου ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, βασιζόµενου 

στη διαφάνεια και την αµοιβαία εµπιστοσύνη, το οποίο θα αποτελεί κοινό σηµείο 

αναφοράς τόσο για την ΕΕΚ όσο και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, βάσει, κυρίως, 

των προσόντων και των µαθησιακών αποτελεσµάτων, 

 

(iii) στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών 

µονάδων για την ΕΕΚ (ECVET) ώστε οι εκπαιδευόµενοι να µπορούν να βασίζονται στα 

επιτυχή αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον τρόπο µάθησης που επέλεξαν κατά τη 

µετάβασή τους από ένα εθνικό σύστηµα ΕΕΚ σε άλλο, 

 

(iv) στην εξέταση των ειδικών µαθησιακών αναγκών και του µεταβαλλόµενου ρόλου των 

διδασκόντων και εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης, και των δυνατοτήτων να 

γίνει το επάγγελµά τους ελκυστικότερο, συµπεριλαµβανοµένης της συνεχούς 

επικαιροποίησης των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων, 

 

(v) στη βελτίωση της εµβέλειας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των στατιστικών ΕΕΚ 

ώστε να γίνεται δυνατή η αξιολόγηση της προόδου. 

 

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, 

 

- να εξορθολογίσουν και να απλουστεύσουν, σύµφωνα µε την κοινή ενδιάµεση έκθεση, τις 

διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγγράφοντας τις 

προτεραιότητες των προαναφερόµενων συµπερασµάτων και τις οµάδες της διαδικασίας της 

Κοπεγχάγης εντός του πλαισίου του προγράµµατος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», 
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- να εκπονήσουν και να εξετάσουν προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και για 

ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων για την ΕΕΚ, 

 

- να εκπονήσουν συνεκτική προσέγγιση και να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά : 

 

• την τριτοβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων των εξελίξεων στο πλαίσιο 

της διαδικασίας της Μπολόνια 

• την ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης, την πολιτική 

βιώσιµης ανάπτυξης, και την πολιτική κοινωνικής ένταξης (για παράδειγµα σε 

σχέση µε τα εθνικά σχέδια δράσης) 

• και µεταξύ της έρευνας, της πρακτικής και της πολιτικής µε τη δηµιουργία 

δικτύων και την ανταλλαγή καινοτοµιών και καλών παραδειγµάτων πολιτικής και 

πρακτικής, 

 

- να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται και τις µελλοντικές 

δράσεις για την ανάπτυξη της ΕΚΚ µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων παραγόντων, 

σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της ενοποιηµένης διετούς έκθεσης για την «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010», και στο πλαίσιο εφαρµογής των εθνικών στρατηγικών δια βίου µάθησης. 

 

- να αναπτύξουν στενότερους δεσµούς µε βασικούς εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων των 

κοινωνικών εταίρων, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοµεακό επίπεδο, 

λαµβανοµένου υπόψη του «πλαισίου ενεργειών για τη δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων και 

προσόντων» των κοινωνικών εταίρων 
1
, 

 

- να χρησιµοποιήσουν πλήρως το τρέχον πρόγραµµα Leonardo da Vinci και το µελλοντικό 

πρόγραµµα ολοκληρωµένης δράσης στο τοµέα της δια βίου µάθησης για την υποστήριξη της 

εκπόνησης,  της δοκιµής και της εφαρµογής καινοτόµων δράσεων για την προώθηση της 

µεταρρύθµισης της ΕΕΚ. 

 

 

__________________________ 

 

 

                                                 
1
 ETUC, UNICE, CEEP, UEAPME, 28 Φεβρουαρίου 2002. 


