Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)
Βασισµένη σε απαντήσεις από τη διαβούλευση µεταξύ των κρατών µελών, την
οποία οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι και άλλοι εταίροι πραγµατοποίησαν
από τις Σεπτεµβρίου 2006 έως τις Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε τον Απρίλιο 2008 την επίσηµη πρότασή της για ένα Ευρωπαϊκό
σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων για την Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).1 Η πρόταση θα εξεταστεί τώρα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, και αναµένεται ότι θα υιοθετηθεί
πριν από το τέλος του 2009. Η γραµµατεία της ETUCE θα διενεργήσει
διαβούλευση µεταξύ όλων των οργανώσεων µελών σχετικά µε την πρόταση
της Επιτροπής για µια σύσταση/υπόδειξη πριν από το καλοκαίρι µε σκοπό την
προετοιµασία δήλωσης της ETUCE. Αυτό το σηµείωµα συνοδεύει το έγγραφο
διαβουλεύσεων και περιγράφει τις βασικές διαστάσεις του προτεινόµενου
συστήµατος ECVET και διευκρινίζει τις κύριες διαφορές µεταξύ της παρούσας
πρότασης και του προηγούµενου σχεδίου που είχε σταλεί για διαβούλευση το
2006/2007. Γενικά, η πρόταση είναι πολύ παρόµοια µε την προηγούµενη
εκδοχή, αλλά έχουν προστεθεί περαιτέρω διευκρινίσεις και ορισµοί τεχνικής
ορολογίας. Το σηµείωµα συνοψίζει επίσης τις παρατηρήσεις που αναφέρονται
στο έγγραφο θέσεων της ETUCE σε απάντηση στις διαβουλεύσεις του
2006/2007.
Για περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές των διαφόρων χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων του συστήµατος ECVET, η ETUCE αναφέρεται στα παραρτήµατα
της πρότασης της Επιτροπής για σύσταση/υπόδειξη. Η πρόταση,
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων, µπορεί να βρεθεί σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες στο:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=196901
Το ιστορικό για τη σύσταση/υπόδειξη της Επιτροπής
Η ιδέα να προωθηθεί ένα σύστηµα µεταφοράς µονάδων για την
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) υπήρξε στην Ευρωπαϊκή
ατζέντα ήδη από το 2002.
Με τη ∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλαν ότι η καθιέρωση ενός
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συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την ΕΕΚ ήταν µια ουσιαστική πτυχή στην
επιδίωξη των γενικών στόχων και στην προώθηση της κινητικότητας και της δια
βίου µάθησης. Η σηµασία ενός τέτοιου συστήµατος αναφέρθηκε ξανά στο
ανακοινωθέν του Μάαστριχτ από το 2004 και έτσι η Επιτροπή διόρισε στη
συνέχεια µια τεχνική οµάδα εργασίας που διηύθυνε τη δουλειά υποδοµής για το
έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής του 2006 «Ευρωπαϊκό Πιστωτικό
Σύστηµα για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Ένα σύστηµα για
τη µεταφορά, τη συγκέντρωση και την αναγνώριση των µαθησιακών
αποτελεσµάτων στην Ευρώπη». Βάσει αυτού του εγγράφου, η Επιτροπή
πραγµατοποίησε διαβούλευση µεταξύ των Κρατών Μελών, των Ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων και άλλων εταίρων από τον Σεπτέµβριο 2006 έως τον
Μάρτιο 2007. Η ETUCE απάντησε σε αυτή τη διαβούλευση µε ένα έγγραφο
θέσεων, που συντάχθηκε από τις απαντήσεις που παραλήφθηκαν σε
εσωτερική διαβούλευση µεταξύ των µελών.
Σκοπός και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ECVET
Ο γενικός στόχος του συστήµατος ECVET είναι να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα
µεταξύ των διαφορετικών µαθησιακών πλαισίων και να προωθηθεί η δια βίου
µάθηση. Προσφέροντας ένα κοινό εργαλείο, µια κοινή ορολογία και κοινές
αναφορές για την αναγνώριση των προσόντων στο πλαίσιο του τοµέα της
ΕΕΚ, το ECVET θεσπίζει µεθοδολογικό πλαίσιο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για να περιγράψει τα προσόντα από την άποψη των ενοτήτων των
µαθησιακών αποτελεσµάτων µε αντίστοιχους βαθµούς. Το σύστηµα πρέπει µε
αυτόν τον τρόπο να προωθήσει και να διευκολύνει τη δια-κρατική κινητικότητα,
την κινητικότητα µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων στο πλαίσιο του τοµέα
της ΕΕΚ ή/και την κινητικότητα από µια άτυπη µαθησιακή κατάσταση σε ένα
επίσηµο πλαίσιο κατάρτισης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ECVET είναι:
Εκτίµηση των προσόντων στα µαθησιακά αποτελέσµατα
Η διαίρεση των πλήρων προσόντων σε ενότητες
Αριθµητική αξιολόγηση των ενοτήτων σε βαθµούς
Αναγνώριση και εµπιστοσύνη µεταξύ των αρµόδιων ιδρυµάτων µέσω
Συµπράξεων και Μνηµονίων Κατανόησης (MoU)
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Η κύρια πρόκληση του ECVET θα είναι να καλυφθούν οι πολλές διαφορές
µεταξύ των διάφορων µαθησιακών πλαισίων και συστηµάτων ΕΕΚ στην
Ευρώπη. Ένα κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι εποµένως ότι τα
προσόντα υπολογίζονται σε µαθησιακά αποτελέσµατα, που ορίζονται ως
«δήλωση αυτού που ένας µαθητής γνωρίζει, καταλαβαίνει και είναι σε θέση να
κάνει µε την ολοκλήρωση µιας µαθησιακής διαδικασίας και που καθορίζεται
από την άποψη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων» (σελ. 18). Το
σύστηµα πρέπει εποµένως να είναι σε γενικές γραµµές συµβατό µε όλα τα
συστήµατα προσόντων, τα µαθησιακά πλαίσια και τις µαθησιακές
προσεγγίσεις, σύµφωνα µε την Επιτροπή.
Ενότητες (ή Μονάδες)
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Τα Προσόντα αποτελούνται από τις ενότητες των µαθησιακών
αποτελεσµάτων. Το σύστηµα ECVET εποµένως απαιτεί οι δεξιότητες που
χρειάζονται για τα γενικά προσόντα να υπολογίζονται σε ενότητες και οι
ενότητες που αποτελούν προσόντα να είναι λεπτοµερείς και να έχουν
περιγραφεί εκτενώς.
Η µεταφορά των ακαδηµαϊκών µονάδων από ένα µαθησιακό πλαίσιο σε άλλο
πραγµατοποιείται µέσω της επίτευξης των ενοτήτων των µαθησιακών
αποτελεσµάτων σε ένα περιβάλλον και έπειτα, µετά από την επιτυχή
αξιολόγηση, οι ενότητες επικυρώνονται και αναγνωρίζονται από το αρµόδιο
ίδρυµα σε άλλο πλαίσιο, ως τµήµα των απαιτήσεων για τα προσόντα που το
άτοµο στοχεύει να επιτύχει. Οι ενότητες των µαθησιακών αποτελεσµάτων
µπορούν έπειτα να συναθροιστούν µε αυτά τα προσόντα, σύµφωνα µε τους
εθνικούς, τοµεακούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι διαδικασίες και οι οδηγίες
για την αξιολόγηση, την επικύρωση, τη συνάθροιση και την αναγνώριση των
ενοτήτων των µαθησιακών αποτελεσµάτων σχεδιάζονται από τα σχετικά
αρµόδια ιδρύµατα. Το επίπεδο των µαθησιακών αποτελεσµάτων που έχουν
πραγµατοποιηθεί συγκρίνεται µέσω αναφοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων (EQF). Αυτό πρέπει να διευκολύνει τη µεταφορά των
προσόντων δεδοµένου ότι το EQF παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη σύγκριση
των επιπέδων προσόντων.
Οι βαθµοί
Το ECVET είναι το αντίστοιχο του τοµέα ΕΕΚ στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer System ECTS)
από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι βαθµοί του ECVET είναι µια αριθµητική
εκτίµηση των ενοτήτων των µαθησιακών αποτελεσµάτων που αποτελούν τα
πλήρη προσόντα και χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τη βαρύτητα και
την αξία κάθε ενότητας σε σύγκριση µε το σύνολο των προσόντων. Οι βαθµοί
µε αυτόν τον τρόπο απεικονίζουν το ποσοστό της ενότητας στο σύνολο των
προσόντων.
Η χρήση των ενοτήτων και των βαθµών µπορεί να απεικονιστεί ως εξής:
Προσόντα

Ενότητα 1 (x βαθµούς)

Ενότητα 2 (x βαθµούς)

…. (x βαθµούς)

Ως γενικό πλαίσιο, 60 βαθµοί θα καθοριστούν για τις ενότητες που αναµένεται
να επιτευχθούν σε ένα έτος επίσηµης, πλήρους απασχόλησης ΕΕΚ. Στο
προηγούµενο σχέδιο της Επιτροπής προτάθηκε ότι η πλήρους απασχόλησης
ετήσια ΕΕΚ πρέπει να αποτιµηθεί σε 120 βαθµούς. Η αναθεωρηµένη πρόταση
εποµένως απεικονίζει αντ' αυτού το σύστηµα ECTS της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, στο οποίο οι ετήσιες σπουδές
πλήρους απασχόλησης
αντιστοιχεί επίσης σε 60 βαθµούς. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει την απαίτηση ότι
το ECVET θα πρέπει να είναι συµβατό µε το ECTS, ώστε να επιτραπεί το
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γεφύρωµα της επαγγελµατικής και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά
υπογράµµισε επίσης ότι, αν επιτρέπουν οι εθνικοί, περιφερειακοί ή τοµεακοί
κανόνες να χρησιµοποιούνται οι βαθµοί ECVET µε άλλο τρόπο, οι βαθµοί
ECVET έχουν νόηµα µόνο σε σχέση µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα µέσα στα
ιδιαίτερα προσόντα.
Η επικύρωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων εξαρτάται από το εθνικό
αρµόδιο ίδρυµα που ορίζεται ως το ίδρυµα «που είναι αρµόδιο για το
σχεδιασµό και την απονοµή των προσόντων ή την αναγνώριση των ενοτήτων
ή άλλων λειτουργιών που συνδέονται µε το ECVET, όπως η κατανοµή των
βαθµών ECVET στα προσόντα και οι ενότητες, η αξιολόγηση, η επικύρωση και
η αναγνώριση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες
και τις πρακτικές των συµµετεχουσών χωρών» (σελ. 18).
Συµπράξεις και MoU
Η µεταφορά των µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται σε επίσηµα
µαθησιακά πλαίσια πρέπει να διευκολυνθεί από την καθιέρωση συµπράξεων
και δικτύων που περιλαµβάνουν τα αρµόδια ιδρύµατα, κάθε ένα από τα οποία
εξουσιοδοτείται, στην ίδρυσή του, να απονείµει τα προσόντα ή τις ενότητες ή
να δώσει πίστωση για τα µαθησιακά αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν
προς µεταφορά και επικύρωση. Οι συµπράξεις πρέπει να διαµορφώσουν ένα
γενικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των εταίρων, που διατυπώνεται επίσηµα
στα Μνηµόνια Συνεργασίας (MoU). Ο σκοπός των MoU είναι να επιβεβαιωθεί
ότι οι εταίροι δέχονται ο ένας τη θέση του άλλου ως αρµοδίου ιδρύµατος και
ότι συµφωνούν σχετικά µε τη συγκρισιµότητα των προσόντων ο ένας του
άλλου.
Η ETUCE έχει ήδη επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι διάφορα προσόντα,
π.χ. µερικών εκπαιδευτικών, είναι ταξινοµηµένα διαφορετικά στις διάφορες
χώρες και ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε µερικές χώρες και στην
ΕΕΚ σε άλλες χώρες. Είναι η εκτίµηση της γραµµατείας της ETUCE ότι το
πρόβληµα
της
συγκρισιµότητας
µεταξύ
τέτοιων
επικαλυπτόµενων
επαγγελµάτων θα εξαρτηθεί από τα µεµονωµένα ιδρύµατα και την προθυµία
τους να αναγνωρίσουν το ένα το άλλο ως αρµόδιο ίδρυµα στα αντίστοιχα
επίπεδα.
Όσον αφορά στις ειδικότητες που επιτυγχάνονται σε ένα µη-επίσηµο ή άτυπο
µαθησιακό πλαίσιο, το αρµόδιο ίδρυµα που εξουσιοδοτείται να απονείµει τα
προσόντα ή τις ενότητες ή να δώσει την πίστωση πρέπει να καθιερώσει τις
διαδικασίες και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό, την επικύρωση και
την αναγνώριση αυτών των µαθησιακών αποτελεσµάτων µέσω της απονοµής
των αντίστοιχων ενοτήτων και των σχετικών βαθµών ECVET.
Η διαδικασία εφαρµογής
Η ETUCE υπογραµµίζει ότι η πρόταση απλώς δεσµεύει τα κράτη µέλη να
εφαρµόσουν το σύστηµα ECVET σε εθελοντική βάση. Η ETUCE έχει εκφράσει
την ανησυχία ότι το ECVET θα οδηγήσει στην εναρµόνιση των συστηµάτων ΕΕΚ
στην Ευρώπη. Η ETUCE εκτιµά ότι εάν το ECVET θα οδηγήσει ή όχι σε µια
εναρµόνιση, θα εξαρτηθεί από την εθνική εφαρµογή, εφόσον το ECVET
επιτρέπει έναν ορισµένο βαθµό ευελιξίας.
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Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο σκοπός δεν είναι η εναρµόνιση και υπογραµµίζει
ότι ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί το γενικό πλαίσιο για τη σύγκριση και τη
µεταφορά των προσόντων. Το σύστηµα εποµένως καθορίζεται πολύ ευρέως
προκειµένου να διευκολύνει τα διαφορετικά εθνικά συστήµατα. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας η Σύσταση δεν αντικαθιστά ή δεν καθορίζει τα εθνικά
συστήµατα προσόντων ή/και τα προσόντα ή/και τα εθνικά πιστωτικά
συστήµατα, δεν περιγράφει τα συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα ή τις
δεξιότητες ενός ατόµου.
Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη στην εφαρµογή µε τη δηµιουργία
οδηγού και εργαλείων για τους χρήστες του ECVET, δηµιουργώντας µια
πειραµατική οµάδα χρηστών του ECVET και αναπτύσσοντας ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο ECVET προκειµένου να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η γενική συνοχή
της διαδικασίας συνεργασίας για την εφαρµογή του ECVET. Επιπλέον, η
Επιτροπή θα ελέγξει τη δράση σε απάντηση προς τη Σύσταση εν όψει µιας
πιθανής αναθεώρησης τέσσερα χρόνια µετά την υιοθέτησή της.
Το έγγραφο θέσεων της ETUCE σε απάντηση στις διαβουλεύσεις του
2006/2007
Στο έγγραφο θέσεων της ETUCE σε απάντηση στις προηγούµενες
διαβουλεύσεις η ETUCE εξέφρασε την υποστήριξη στην ιδέα και τον σκοπό του
ECVET. Η ETUCE θεωρεί ότι το ECVET µπορεί να ενθαρρύνει µια θετική εξέλιξη
προς τα συνεπέστερα εθνικά συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων,
περισσότερο σαφείς ορισµούς των µεµονωµένων στοιχείων που αποτελούν
προσόντα της ΕΕΚ και ένα συνεπέστερο εθνικό πρόγραµµα σπουδών για την
ΕΕΚ, όπου απαιτείται. Συγκεκριµένα, εάν το ECVET µπορεί να πετύχει στη
διευκόλυνση κατάλληλης αναγνώρισης της µη-επίσηµης και άτυπης µάθησης,
θα είναι µια επιπλέον αξία για πολλές χώρες. Εντούτοις, η υποστήριξη της
ETUCE εξαρτιόταν και εξαρτάται από ορισµένες επιφυλάξεις. Η ETUCE έχει ήδη
δηλώσει ότι:
-

-

-

Το σύστηµα δεν πρέπει να δώσει αφορµή για περιττή γραφειοκρατία ή
διοικητικό φόρτο. Εάν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές χρησιµοποιούν
τον χρόνο για διοικητικό έργο εις βάρος του χρόνου διδασκαλίας, αυτό
µπορεί να οδηγήσει σε αντιπαραγωγικά αποτελέσµατα µε κίνδυνο
αύξησης εγκατάλειψης του σχολείου, και ιδιαίτερα για τους πιο
αδύνατους σπουδαστές. Η ETUCE ενδιαφέρεται πολύ για το πώς είναι
δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ECVET χωρίς µεγάλο
γραφειοκρατικό φόρτο για την εθνική διοίκηση που θα οδηγούσε σε
αντίθετο από τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Οι δυνατότητες για ευέλικτη απόκτηση προσόντων µπορούν να είναι
θετικές, ειδικά για τους ήδη έµπειρους ενηλίκους που µπορούν να
επικυρώσουν την εµπειρία τους, αλλά όσον αφορά τους νέους που
ξεκινούν την ΕΕΚ πρέπει να είναι µια κύρια πολιτική προτεραιότητα να
διατηρήσουν ολοκληρωµένη, συνεπή και συνεχή πορεία εκπαίδευσης.
Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαίρεση προσόντων σε ενότητες και µονάδες
είναι µια τεχνική ανάγκη, αλλά δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι
εις βάρος της θεώρησης των προσόντων της ΕΕΚ ως συνεκτικής
οντότητας.
Η υποστήριξη της ETUCE καθορίστηκε επίσης από µια λεπτοµερή
επεξεργασία του καθορισµού, της αναγνώρισης και της µεταφοράς
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των µαθησιακών αποτελεσµάτων και της κατανοµής των βαθµών. Είναι
εκτίµηση της γραµµατείας της ETUCE ότι η Επιτροπή έχει συµµορφωθεί
µε αυτό το αίτηµα και έχει παράσχει περισσότερες αναλυτικές
πληροφορίες για τις διάφορες πτυχές του ECVET. Σε εσωτερική
διαβούλευση της ETUCE, η ETUCE ζητά από τις οργανώσεις µέλη να
παρέχουν στη Γραµµατεία πληροφορίες για το εάν οι ορισµοί είναι
χρήσιµοι στα εθνικά πλαίσια. Η αξία και η αποτελεσµατικότητα του
ECVET εντούτοις θα εξαρτηθούν ακόµα από το εάν η συγκεκριµένη
εφαρµογή στα κράτη µέλη και η καθιέρωση των συνεργασιών µεταξύ
των αρµοδίων ιδρυµάτων θα πετύχουν. Η ETUCE επανειληµµένα έχει
τονίσει ότι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε τοµεακό επίπεδο πρέπει να
περιληφθούν στο στάδιο του καθορισµού της απαραίτητης γνώσης,
των δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τα κατάλληλα
προσόντα για κάθε τοµέα.
-

Όσον αφορά στους γενικούς στόχους για προώθηση της κινητικότητας
και της δια βίου µάθησης η κύρια πρόκληση για την πραγµατοποίηση
αυτών των στόχων είναι η έλλειψη πρόσβασης στην κατάρτιση και η
έλλειψη χρηµατοδότησης. Η ETUCE εποµένως υπενθυµίζει ότι - εκτός από
το ECVET - συνεχείς προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για την
καθιέρωση µέτρων που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην κατάρτιση
και στην περαιτέρω δια βίου µάθηση, όπως η ικανοποιητική
καθοδήγηση, οι πληροφορίες, η χρηµατοδότηση και άλλα.

∆ιαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις µέλη τον Ιούνιο 2008
Προκειµένου να προετοιµαστεί η απάντηση της ETUCE προς τη νέα επίσηµη
πρόταση του ECVET, η γραµµατεία της ETUCE ζητά από τις οργανώσεις µέλη
να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά µε τη νέα πρόταση και ειδικότερα να
εστιάσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
Προσδιορίζονται σωστά οι αρχές και οι τεχνικές προδιαγραφές από το
παράρτηµα 2 της πρότασης;
Είναι χρήσιµες για το εθνικό πλαίσιό σας οι αρχές και οι τεχνικές
προδιαγραφές από το παράρτηµα 2;
Πιστεύετε ότι η προτεινόµενη έκδοση του ECVET θα βοηθούσε να
καταργηθούν τα εµπόδια για τα άτοµα που επιθυµούν να κινηθούν α) µεταξύ
των διαφορετικών τοµέων του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης; β)
µεταξύ της οικονοµικά ενεργής ζωής και του συστήµατος εκπαίδευσης και
κατάρτισης; γ) µεταξύ των άτυπων και µη-επίσηµων µαθησιακών πλαισίων και
του συστήµατος βασικής εκπαίδευσης; δ) µεταξύ των συστηµάτων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες;
Πώς βλέπετε τις προοπτικές για µια σαφή σύνδεση µεταξύ του ECVET και
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων;
Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις για την εφαρµογή και πώς θα
µπορούσε να παρασχεθεί υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο;
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