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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2002

για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/236/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας, και ιδίως τα άρθρα 149, 150 και 211,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Με το ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας, της 3ης ∆εκεµβρίου 1992 (1), καλούνται τα κράτη
µέλη να λάβουν µέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των
τυπικών προσόντων και ικανοτήτων, µε την εισαγωγή ενός
κοινού υποδείγµατος (φακέλου) παρουσίασης των ατοµικών
δεξιοτήτων, µέρος του οποίου πρέπει να αποτελεί το κοινό
υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ).

(2) Στα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου που συνήλθε στη Λισαβόνα στις 23-24 Μαρτίου
2000, ζητείται η ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού υπο-
δείγµατος για το βιογραφικό σηµείωµα που θα χρησιµο-
ποιείται σε εθελοντική βάση, προκειµένου να διευκολυνθεί η
κινητικότητα µε την αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων
τόσο από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα κατάρ-
τισης όσο και από τους εργοδότες (2).

(3) Στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική
κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων,
των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (3),
υπογραµµίζεται η ανάγκη ανάπτυξης ενός κοινού ευρωπαϊ-
κού υποδείγµατος για βιογραφικά σηµειώµατα, έτσι ώστε να
µπορούν οι πολίτες να γνωστοποιούν τα τυπικά προσόντα
και ικανότητές τους κατά τρόπο αποτελεσµατικό και δια-
φανή.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας ευρω-
παϊκής περιοχής δια βίου µάθησης» (4), υπογραµµίζεται ο
ρόλος του κοινού ευρωπαϊκού υποδείγµατος βιογραφικού
σηµειώµατος στην προώθηση της διαφάνειας των τυπικών
προσόντων και των ικανοτήτων.

(5) Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέες ευρωπαϊ-
κές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και µε πρόσβαση
από όλους» (5) ζητείται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού
συστήµατος ΒΣ, που θα συντηρείται από τις ευρωπαϊκές
υπηρεσίες απασχόλησης (EURES), καθώς και ενός κοινού
ευρωπαϊκού υποδείγµατος για βιογραφικά σηµειώµατα.

(6) Τα εθνικά κέντρα επαγγελµατικού προσανατολισµού πρέπει,
στο πλαίσιο των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί για την
παροχή επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλών
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να συνδράµουν στη διά-
δοση του υποδείγµατος ΒΣ.

(7) Το δίκτυο EURES, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέ-
ρει σε άτοµα που αναζητούν εργασία, συντηρεί ηλεκτρονική
µορφή ΒΣ («αναζήτηση ΒΣ EURES»), βάσει των ίδιων αρχών
που διέπουν το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα ΒΣ,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1. Το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος,
όπως παρατίθεται στο παράρτηµα, πρέπει να χρησιµοποιείται σε
εθελοντική βάση από τους πολίτες, όταν γνωστοποιούν λεπτο-
µέρειες ως προς τα τυπικά τους προσόντα και τις ικανότητές
τους προς εργοδότες και παροχείς εκπαίδευσης και κατάρτισης
στη χώρα διαµονής τους ή/και στην αλλοδαπή.

2. Τα κράτη µέλη πρέπει να προωθήσουν και να διαδώσουν το
κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος, έτσι
ώστε να καταστεί ευρέως γνωστό και να είναι διαθέσιµο σε κάθε
πολίτη.

Οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι κοινωνικοί εταίροι και
οι µη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να διαθέσουν το
κοινό υπόδειγµα στα µέλη τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
άτοµα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισµούς, και να προωθήσουν
την αποδοχή του ως χρήσιµου εργαλείου.

3. Η Επιτροπή, έως το τέλος του 2004, θα προβεί στην αξιο-
λόγηση του κοινού υποδείγµατος βιογραφικού σηµειώµατος,
καθώς και του τρόπου εφαρµογής του συστήµατος.

Εάν κριθεί απαραίτητο από την αξιολόγηση, η Επιτροπή θα
προτείνει τροποποιήσεις του υποδείγµατος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ C 49 της 19.2.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ C 73 της 22.3.2002.
(3) ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30.
(4) COM(2001) 678 τελικό.
(5) COM(2001) 116 τελικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα ΒΣ αποτελεί ένα µέσο συστηµατικής, χρονολογικής και ευέλικτης παρουσίασης των τυπικών
προσόντων και ικανοτήτων ενός ατόµου.

2. ∆ιατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, εύκολα προσβάσιµη, όπως επίσης και σε έντυπη µορφή. Το υπόδειγµα ΒΣ περιλαµβάνει
κατηγορίες παρουσίασης:

α) πληροφοριών σχετικά µε προσωπικά θέµατα, γλωσσικές γνώσεις, επαγγελµατική εµπειρία και τυπικά προσόντα εκπαίδευσης
και κατάρτισης·

β) πρόσθετων ικανοτήτων του ατόµου, µε έµφαση σε τεχνικές, οργανωτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες·

γ) πρόσθετων πληροφοριών που µπορούν να προστεθούν στο ΒΣ, µε τη µορφή ενός ή περισσοτέρων παραρτηµάτων, και
συµβουλών για την απλή και σαφή παρουσίασή τους.

3. Το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα ΒΣ υποστηρίζεται από ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δειγµάτων ΒΣ, στα οποία θα επιδεικνύεται η
χρήση του υποδείγµατος ΒΣ για διάφορες χρήσεις από άτοµα σε διαφορετικές χώρες και µε διαφορετική επαγγελµατική και
εκπαιδευτική εµπειρία.

4. Υπάρχουν ηλεκτρονικές παραποµπές σε µηχανισµούς και µέσα που είναι διαθέσιµα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, όσον
αφορά τον τρόπο παρουσίασης των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων (π.χ. των συµπληρωµάτων διπλώµατος και πιστοποιητι-
κού, του Europass, του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων, του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ικανότη-
τας χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.λπ.). Εποµένως, το υπόδειγµα ΒΣ αποτελεί στοιχείο µιας ευρύτερης στρατηγικής για
τη βελτίωση της διαφάνειας των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων.

5. Η βάση δεδοµένων για τα άτοµα που αναζητούν εργασία («ΒΣ-αναζήτηση εργασίας») που έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από
τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης (EURES) αντικατοπτρίζει τις προαναφερθείσες αρχές και απαιτήσεις.
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