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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.   /1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης "Νεολαία"

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 149,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (4),

                                               
(1) ΕΕ C 311 της 10.10.1998, σελ. 6.
(2) Γvώµη πoυ δόθηκε στις 15 Οκτωβρίoυ 1998 (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γvώµη πoυ δόθηκε στις 19 Νoεµβρίoυ 1998 (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) Γvώµη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ της 5ης Νoεµβρίoυ 1998  (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη

Εφηµερίδα), Κoιvή Θέση τoυ Συµβoυλίoυ                (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη Εφηµερίδα) και
απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ           (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας :

1. ότι η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας συµβάλλει, µεταξύ

άλλων, στην ανάπτυξη παιδείας και επαγγελµατικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου· ότι ο στόχος αυτός

επιβεβαιώνεται αποφασιστικά από τη συνθήκη του ´Αµστερνταµ που υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 και η

οποία αναφέρει ότι στόχος της Κοινότητας είναι επίσης να προωθήσει την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού

επιπέδου γνώσης για τους λαούς της µέσω της ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και της συνεχούς

αναπροσαρµογής των γνώσεων,

2. ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε την απόφασή τους αριθ. 818/95/ΕΚ της 14ης Μαρτίου 1995

για την έγκριση της τρίτης φάσης του προγράµµατος "Νεολαία για την Ευρώπη" (1), θέσπισαν πρόγραµµα

δράσης για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας· ότι, βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από αυτό το

πρόγραµµα, είναι σκόπιµο να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η συνεργασία και η κοινοτική δράση στον εν λόγω

τοµέα,

3. ότι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την απασχόληση, που έλαβε χώρα στο Λουξεµβούργο στις 20 και 21

Νοεµβρίου 1997, ενέκρινε συντονισµένη στρατηγική για την απασχόληση, όπου η διά βίου εκπαίδευση και

κατάρτιση διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στην εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών του ψηφίσµατος του

Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 (2) για τις πολιτικές των κρατών µελών στον τοµέα της απασχόλησης,

προκειµένου να τονωθεί η ικανότητα απασχόλησης, η προσαρµοστικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα και να

προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών,

4. ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της "Για µια Ευρώπη της γνώσης" καθόρισε κατευθύνσεις για τη δηµιουργία

ενός ανοικτού και δυναµικού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, ικανού να επιτύχει το στόχο της διά βίου

εκπαίδευσης και κατάρτισης,

                                               
(1) ΕΕ L 87 της 20.4.1995, σελ. 1.
(2) ΕΕ C 30 της 28.1.1998, σελ. 1.
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5. ότι η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής "∆ιδασκαλία και µάθηση : προς την κοινωνία της γνώσης" αναφέρει ότι η

ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης συνεπάγεται την ενθάρρυνση της απόκτησης νέων γνώσεων και ότι πρέπει

συνεπώς να δοθούν κίνητρα για τη µάθηση σε κάθε περίσταση· ότι η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής

"Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα : τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα" τονίζει τα οφέλη της  κινητικότητας

για τα άτοµα και για την ανταγωνιστικότητα  στην Ευρωπαϊκή  Ένωση,

6. ότι πρέπει να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη, να ενισχυθούν οι δεσµοί µεταξύ των µέτρων που

εφαρµόζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος και να ενταθεί ο αγώνας υπέρ του σεβασµού των

δικαιωµάτων του ανθρώπου και κατά του αποκλεισµού σε όλες του τις µορφές, συµπεριλαµβανοµένου του

ρατσισµού και της ξενοφοβίας· ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών,

7. ότι, ειδικότερα, οι ανταλλαγές µεταξύ νέων συµβάλλουν στη δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης, στην

ενίσχυση της δηµοκρατίας, στην εδραίωση της ανοχής, στη θέληση για συνεργασία και στην αλληλεγγύη

µεταξύ των νέων γενεών, και ότι, εποµένως, έχουν κρίσιµη σηµασία για τη συνοχή και την περαιτέρω ανάπτυξη

της ´Ενωσης,

8. ότι η συµµετοχή των νέων σε δραστηριότητες εθελοντικής υπηρεσίας αποτελεί µια µορφή άτυπης εκπαίδευσης

που οδηγεί στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και η ποιότητα της οποίας θα βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στις

δέουσες ενέργειες προετοιµασίας, συµπεριλαµβανοµένων των γλωσσικών και πολιτιστικών? ότι συµβάλλει στον

µελλοντικό προσανατολισµό τους και στη διεύρυνση του ορίζοντά τους, ευνοεί την ανάπτυξη των κοινωνικών

τους προσόντων, της  ιδιότητας του ενεργού πολίτη, µιας ισορροπηµένης ενσωµάτωσης στην κοινωνία από

οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πλευράς, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιµασίας για τον

επαγγελµατικό βίο, και προωθεί την επίγνωση µιας αυθεντικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας,
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9. ότι στο ψήφισµά του της 14 Μαΐου 1998 σχετικά µε την πολιτική ενηµέρωσης και επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή

´Ενωση (1) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι, όσον αφορά τα προγράµµατα ενίσχυσης και δράσης, η

επιλογή των σχεδίων πρέπει να γίνεται µε µεγαλύτερη διαφάνεια και να αιτιολογείται σαφέστερα προς εκείνους

που τα υποβάλλουν,

10. ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ

των δραστηριοτήτων Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και των αναλόγων ενεργειών σε εθνικό επίπεδο,

11. ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε την απόφασή τους αριθ......./99/ΕΚ για την  εκπαίδευση και

το Συµβούλιο µε την απόφασή του αριθ......./99/ΕΚ  της 26ης Απριλίου 1999 για την κατάρτιση, θέσπισαν

προγράµµατα κοινοτικής δράσης στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αντιστοίχως, τα οποία, µαζί

µε το πρόγραµµα "Νεολαία", συµβάλλουν στην Ευρώπη της γνώσης,

12. ότι η πολιτική συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας συµβάλλει στην προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης, και

εποµένως στη δια βίου µάθηση, και ότι αυτή η πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω,

13. ότι η ένταξη των νέων στον κόσµο της εργασίας αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της ένταξής τους στην

κοινωνία, και ότι η ένταξη αυτή πραγµατοποιείται επίσης µε µια αναγνώριση και αξιοποίηση όλων των γνώσεων

και ικανοτήτων τους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εµπειριών άτυπης παιδείας,

14. ότι για να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί, σε όλα τα επίπεδα

από την Επιτροπή συνεργαζόµενη µε τα κράτη µέλη, η συνοχή και συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δράσεων

που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και των άλλων συναφών κοινοτικών πολιτικών, µέσων

και δράσεων,

                                               
(1) ΕΕ C 167 της 1.6.1998, σελ. 230.
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15. ότι είναι σηµαντικό η επιτροπή του προγράµµατος "Νεολαία" να διαβουλεύεται, βάσει ρυθµίσεων που θα

καθοριστούν, µε τις επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή των προγραµµάτων της Κοινότητας στους

τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης (LEONARDO DA VINCI και ΣΩΚΡΑΤΗΣ)? ότι

είναι σηµαντικό η επιτροπή του προγράµµατος "Νεολαία" να ενηµερώνεται τακτικά σχετικά µε τις κοινοτικές

πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της

νεολαίας,

16. ότι τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Έσσεν (9 και 10 ∆εκεµβρίου 1994) και των Καννών (26 και 27 Ιουνίου 1995)

υπογράµµισαν την ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την προώθηση της κοινωνικής και

επαγγελµατικής ένταξης των νέων στην Ευρώπη· ότι στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της

Φλωρεντίας (21 και 22 Ιουνίου 1996) υπογραµµίσθηκε ότι πρέπει να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων στον

επαγγελµατικό βίο· ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (15 έως 17 Ιουνίου 1997) εξέφρασε την

υποστήριξή του για τις  µη κερδοσκοπικές δραστηριότητες· ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

εξέδωσαν την απόφαση 1686/98/ΕΚ της 20 Ιουλίου 1998 για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης

"Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία των νέων" (1),

17. ότι οι δραστηριότητες ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας δεν υποκαθιστούν τη στρατιωτική θητεία, τις

εναλλακτικές µορφές θητείας που προβλέπονται ειδικότερα για τους αντιρρησίες συνείδησης ή την υποχρεωτική

πολιτική θητεία που υπάρχει σε διάφορα κράτη µέλη, και δεν πρέπει να περιορίζουν ή να υποκαθιστούν τη

δυνητική ή πραγµατική αµειβόµενη εργασία,

18. ότι η χορήγηση αδειών διαµονής και, ενδεχοµένως, θεωρήσεων εµπίπτει στην αρµοδιότητα των αρχών των

κρατών µελών και ότι η έννοια του νόµιµου κατοίκου ορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

                                               
(1) ΕΕ L 214 της 31.7.1998, σελ. 1.
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19. ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Ιουλίου 1998 ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε την προώθηση του ρόλου των

σωµατείων και των ιδρυµάτων στην Ευρώπη (1)?  ότι ο εθελοντικός τοµέας θα πρέπει επίσης να διαδραµατίσει

σηµαντικό ρόλο προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους νέους, ιδιαίτερα εκείνους µε τις µεγαλύτερες

δυσκολίες, να συµµετάσχουν στα προγράµµατα αυτά,

20. ότι η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν για την προώθηση της συνεργασίας τους µε τις µη κυβερνητικές

οργανώσεις που αναπτύσσουν δράση στον τοµέα της νεολαίας και στον κοινωνικό τοµέα, καθώς και στους

τοµείς του περιβάλλοντος, του πολιτισµού, του αθλητισµού και της καταπολέµησης των διαφόρων µορφών

αποκλεισµού,

21. ότι η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει διευρυµένη συνεργασία στον

τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

µελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που ανήκουν στον

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, αφ'ετέρου· ότι η συµφωνία ΕΟΧ καθορίζει τις διαδικασίες συµµετοχής των

χωρών της ΕΖΕΣ που συµµετέχουν στον ΕΟΧ, στα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στους τοµείς της

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας,

22. ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα των συνδεδεµένων χωρών της

Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ευρωπαϊκές

συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντιστοίχων συµβουλίων σύνδεσης, της

Κύπρου µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε

τη χώρα αυτή, καθώς και της Μάλτας και της Τουρκίας µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις

σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης,

                                               
(1) ΕΕ C 226 της 20.7.1998, σελ. 66.
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23. ότι πρέπει να εξασφαλιστεί, σε συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών, η παρακολούθηση και

συνεχής αξιολόγηση του παρόντος προγράµµατος ώστε να είναι εφικτή η αναπροσαρµογή, ιδίως των

προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των µέτρων,

24. ότι επειδή, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της

συνθήκης, οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης για την ανάπτυξη και ενίσχυση µιας πολιτικής συνεργασίας υπέρ

της νεολαίας, συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας και των ανταλλαγών των νέων

τόσο µέσα στην Κοινότητα όσο και µε τρίτες χώρες, δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε ικανοποιητικό τρόπο από

τα κράτη µέλη λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυµορφίας στο χώρο της νεολαίας και µπορούν, συνεπώς, να

πραγµατοποιηθούν καλύτερα στο κοινοτικό επίπεδο λόγω της διακρατικής διάστασης των κοινοτικών δράσεων

και µέτρων· ότι η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών,

25. ότι η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που

αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά την έννοια του σηµείου 33 της

∆ιοργανικής Συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 6ης

Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1999 (1) για τη δηµοσιονοµική

πειθαρχία και τη βελτίωση της,  διαδικασίας του προϋπολογισµού,

26. ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 συµφωνήθηκε ένα modus vivendi µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται µε τη

διαδικασία του άρθρου 251 (x) Β της Συνθήκης (2),

                                               
(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 4.
(x) Τo άρθρo 189 Β έγιvε άρθρo 251 στη Συvθήκη τoυ ´Αµστερvταµ.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σελ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράµµατος 

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης "Νεολαία", αποκαλούµενο στο εξής "το παρόν

πρόγραµµα", σχετικά µε την πολιτική συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, συµπεριλαµβανοµένης της ευρωπαϊκής

εθελοντικής υπηρεσίας και των ανταλλαγών των νέων τόσο µέσα στην Κοινότητα όσο και µε τρίτες χώρες,

2. Το παρόν πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

3. Το παρόν πρόγραµµα συµβάλλει στην προαγωγή της "Ευρώπης της γνώσης" µε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού

χώρου συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία, βάσει άτυπων µορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προάγει τη δια βίου µάθηση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ευνοούν την

ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης.

4. Το παρόν πρόγραµµα στηρίζει και συµπληρώνει τις ενέργειες που διεξάγονται από τα κράτη µέλη  εντός της

επικράτειάς τους, σεβόµενο πλήρως την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία.
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Άρθρο 2

Στόχοι του προγράµµατος

1. Για να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να αποκτήσουν, γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που µπορούν να

αποτελέσουν ένα από τα θεµέλια της µελλοντικής τους εξέλιξης, και να µπορέσουν να ασκήσουν υπεύθυνα την

ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη που θα διευκολύνει την ενεργό ένταξή τους στην κοινωνία, λαµβανοµένης επίσης

υπόψη της σηµασίας της προώθησης ίσων ευκαιριών, το παρόν πρόγραµµα έχει τους εξής στόχους :

α) να προωθηθεί η ενεργός συµβολή των νέων στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µέσω της συµµετοχής τους σε

διακρατικές ανταλλαγές, µέσα στην Κοινότητα ή µε τρίτες χώρες, ώστε να αναπτυχθεί η κατανόηση της

ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλοµορφίας, καθώς και των θεµελιωδών κοινών αξιών της, υποστηρίζοντας έτσι

την προαγωγή του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την καταπολέµηση του ρατσισµού, του

αντισηµιτισµού και της ξενοφοβίας,

β) να ενισχυθεί το αίσθηµα της αλληλεγγύης µεταξύ τους, µε την εκτενέστερη συµµετοχή νέων σε διακρατικές

κοινωφελείς δραστηριότητες µέσα στην Κοινότητα ή µε τρίτες χώρες, ειδικότερα εκείνες µε τις οποίες η

Κοινότητα έχει συνάψει συµφωνίες συνεργασίας,

γ) να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία, το επιχειρηµατικό πνεύµα και η δηµιουργικότητα των νέων προκειµένου να

αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, προωθώντας παράλληλα την αναγνώριση της αξίας µιας εκπαιδευτικής

εµπειρίας άτυπου χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο,

δ) να ενισχυθεί η συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας, µε την ενθάρρυνση των ανταλλαγών καλών πρακτικών,

την κατάρτιση διοργανωτών/επικεφαλής δραστηριοτήτων για νέους και την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων σε

κοινοτικό επίπεδο.

2. Το παρόν πρόγραµµα συµβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων άλλων συναφών τοµέων κοινοτικής

πολιτικής.
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Άρθρο 3

Κοινοτικές δράσεις

1. Οι  στόχοι του παρόντος προγράµµατος, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2, υλοποιούνται µέσω των ακόλουθων

δράσεων, των οποίων το επιχειρησιακό περιεχόµενο και οι διαδικασίες εφαρµογής περιγράφονται στο παράρτηµα της

παρούσας απόφασης :

- Νεολαία για την Ευρώπη,

- Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία,

- Πρωτοβουλίες νέων,

- Κοινές δράσεις,

- Συνοδευτικά µέτρα.

2. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται µέσω των ακόλουθων τύπων µέτρων. ´Οταν ενδείκνυται, τα µέτρα αυτά µπορούν

να συνδυάζονται :

(α) υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των νέων,

(β) υποστήριξη για τη χρησιµοποίηση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τοµέα της

νεολαίας,

(γ) υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία επιτρέπουν την αµοιβαία

ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών,

(δ) προώθηση των γλωσσικών ικανοτήτων και της κατανόησης διαφoρετικών πολιτισµών,
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(ε) υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων που βασίζονται σε διακρατικές συµπράξεις µε στόχο την ανάπτυξη της

καινοτοµίας και της ποιότητας στον τοµέα της νεολαίας,

(στ) ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µεθόδων για την ανάλυση και την παρακολούθηση των διαφόρων πολιτικών

στον τοµέα της νεολαίας και της εξέλιξής τους (π.χ. βάσεις δεδοµένων, βασικά αριθµητικά στοιχεία, αµοιβαία

γνώση των "συστηµάτων") και µεθόδων για τη διάδοση των καλών πρακτικών.

Άρθρο 4

Πρόσβαση στο πρόγραµµα

1. Το παρόν πρόγραµµα απευθύνεται στους νέους - ηλικίας, κατ' αρχήν, από 15 έως 25 ετών -  καθώς και σε άτοµα

που ασχολούνται µε δραστηριότητες σχετικές µε τη νεολαία, οι οποίοι είναι νόµιµοι κάτοικοι κράτους µέλους.

Στο πλαίσιο των δράσεων 1.2, 2.2 και 5 του Παραρτήµατος, το παρόν πρόγραµµα µπορεί επίσης να απευθύνεται

στους νέους - ηλικίας, κατ' αρχήν, από 15 έως 25 ετών -  καθώς και σε άτοµα που ασχολούνται µε δραστηριότητες

σχετικές µε τη νεολαία, οι οποίοι κατοικούν σε τρίτες χώρες, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.

2. Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί ώστε όλοι οι νέοι, χωρίς διακρίσεις, να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες

του παρόντος προγράµµατος.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ των νέων οι οποίοι,

για πολιτιστικούς, κοινωνικούς, σωµατικούς, διανοητικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς λόγους, αντιµετωπίζουν τις

περισσότερες δυσκολίες συµµετοχής στα σχετικά προγράµµατα δράσης σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό

επίπεδο, καθώς και υπέρ των µικρών τοπικών οµάδων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει αυτή η στοχευόµενη οµάδα, συµβάλλοντας έτσι στην

καταπολέµηση του αποκλεισµού.
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Άρθρο 5

Υλοποίηση του προγράµµατος

και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος

προγράµµατος σύµφωνα µε το παράρτηµα.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στο παράρτηµα (∆ράση 5)

για την αξιοποίηση των επιτευγµάτων των δράσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινοτικής συνεργασίας

στον τοµέα της νεολαίας.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αναπτυχθούν οι δοµές που έχουν

συγκροτηθεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, µε µεθόδους φιλικές

προς το χρήστη, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των νέων και των άλλων κατά τόπους εταίρων στο πρόγραµµα,

να διασφαλίζεται η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των δράσεων που προβλέπει το πρόγραµµα και να

εφαρµόζονται διαφανείς µηχανισµοί συνεννόησης και επιλογής.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη λήψη µέτρων µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων

στη διακρατική κινητικότητα µε την κατάλληλα σχεδιασµένη ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους στο θέµα αυτό. Η

Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι υποστηριζόµενες από το πρόγραµµα δράσεις να αποτελέσουν

αντικείµενο κατάλληλης πληροφόρησης και δηµοσιότητας.

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική διεξαγωγή του

προγράµµατος· καταβάλλουν επίσης προσπάθειες, κατά το δυνατόν, να λάβουν τα µέτρα που θεωρούν αναγκαία και

επιθυµητά ώστε να αρθούν τα τυχόν νοµικά και διοικητικά εµπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στο εν λόγω

πρόγραµµα.



13175/1/98 REV 1                                                            GA/ana                                                                                
  GR
DG J 13

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη µετάβαση µεταξύ των  δράσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούµενων κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα της νεολαίας (Νεολαία

για την Ευρώπη ΙΙΙ και Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία) και εκείνων που θα εφαρµοσθούν στο πλαίσιο του

παρόντος προγράµµατος.

Άρθρο 6

Κοινές δράσεις

Στο πλαίσιο της οικοδόµησης της Ευρώπης της γνώσης, τα µέτρα του παρόντος προγράµµατος µπορούν να

εφαρµοσθούν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 7, από κοινού µε άλλα συναφή κοινοτικά προγράµµατα και

δράσεις, στους τοµείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης.

Άρθρο 7

Επιτροπή του προγράµµατος

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που απαρτίζεται από δύο αντιπροσώπους εκάστου κράτους µέλους και

προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο µέτρων που πρόκειται  να ληφθούν όσον αφορά

:

(α) τις ρυθµίσεις για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου σχεδίου

εργασιών για την εκτέλεση των δράσεων του προγράµµατος,

(β) τη γενική ισορροπία µεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράµµατος,
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(γ) τα εφαρµοστέα κριτήρια για τον καθορισµό της ενδεικτικής κατανοµής των κονδυλίων µεταξύ των κρατών

µελών, για τις δράσεις που θα αποτελούν αντικείµενο αποκεντρωµένης διαχείρισης,

(δ) τις ρυθµίσεις για την εφαρµογή των κοινών δράσεων,

(ε) τις ρυθµίσεις για την αξιολόγηση του προγράµµατος,

(στ) τις ρυθµίσεις για τη βεβαίωση της συµµετοχής των εθελοντών νέων.

3. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό, µέσα σε προσθεσµία που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος

ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. Αποφασίζει µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 205

παράγραφος 2 της Συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συµβούλιο βάσει πρότασης της

Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται

σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο Πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.

4. (α) Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν αµέσως.

(β) Εάν όµως τα µέτρα αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται

αµέσως από την Επιτροπή στο Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή :

- η Επιτροπή αναβάλλει επί δύο µήνες το πολύ, από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης αυτής, την

εφαρµογή των µέτρων που αποφάσισε,

- το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να λάβει διαφορετική απόφαση µέσα στην προθεσµία που

προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο.
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5. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώµη της επιτροπής για κάθε άλλο κατάλληλο θέµα που αφορά την εφαρµογή του

παρόντος προγράµµατος. Σ' αυτή την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των

ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίζει ο

Πρόεδρος, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, προβαίνοντας ενδεχοµένως σε ψηφοφορία.

Η γνώµη καταχωρείται στα πρακτικά? επιπλέον, κάθε κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να καταχωρηθεί η

θέση του στα πρακτικά.

Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη που εξέφρασε η επιτροπή και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον

οποίο έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή.

Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο που αναφέρεται στο

άρθρο 1, ορίζεται σε 350 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Άρθρο 9

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µε σεβασµό της ιδιαιτερότητας και της

εξειδίκευσης κάθε προγράµµατος, τη συνολική συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε συναφείς κοινοτικές πολιτικές,

µέσα και δράσεις. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών

µεταξύ ανδρών και γυναικών.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη συνοχή µεταξύ της εφαρµογής του παρόντος

προγράµµατος και των άλλων κοινοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη νεολαία, ιδίως στους τοµείς του

πολιτισµού, των οπτικοακουστικών µέσων, της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της κοινωνίας της

πληροφορίας, του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών, των ΜΜΕ, της κοινωνικής πολιτικής, της

απασχόλησης και της δηµόσιας υγείας.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα του παρόντος προγράµµατος να λαµβάνουν υπόψη τις

κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση που εγκρίνει το Συµβούλιο, στο πλαίσιο µιας συντονισµένης

στρατηγικής για την απασχόληση.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσµατική σύνδεση του παρόντος προγράµµατος µε τα προγράµµατα και τις

δράσεις στον τοµέα της νεολαίας, που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας.
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Άρθρο 10

Συµµετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµένων χωρών

της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ),

της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Το παρόν πρόγραµµα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή

- των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη Συµφωνία του ΕΟΧ,

- των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται

στις ευρωπαϊκές συµφωνίες στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών αυτών και στις αποφάσεις των

αντιστοίχων συµβουλίων σύνδεσης,

- της Κύπρου µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που πρόκειται να

συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή,

- της Μάλτας και της Τουρκίας, που χρηµατοδοτούνται από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε τις

διατάξεις της Συνθήκης.

Άρθρο 11

∆ιεθνής συνεργασία

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 7, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη

συνεργασία της µε µη κοινοτικές χώρες και µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, και ιδίως µε το Συµβούλιο της

Ευρώπης.
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Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το παρόν πρόγραµµα σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

Η παρακολούθηση περιλαµβάνει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και συγκεκριµένες δραστηριότητες.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αξιολογεί τακτικά το παρόν πρόγραµµα. Αυτή η αξιολόγηση

αποσκοπεί στο να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των δράσεων που υλοποιούνται, έναντι των στόχων που

αναφέρονται στο άρθρο 2.

Αυτή η αξιολόγηση θα αφορά και τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος

προγράµµατος ως προς εκείνες που υπάγονται άλλες σχετικές κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις.

Το αποτέλεσµα των κοινοτικών δράσεων αποτελεί αντικείµενο τακτικών ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων µε

βάση κριτήρια που θα καθοριστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφοι 2, 3 και 4.

3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002 και έως την

30ή Ιουνίου 2005, αντίστοιχα, εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του παρόντος προγράµµατος.
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4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

και στην Επιτροπή των Περιφερειών:

- στις 30 Ιουνίου 2003 το αργότερο, ενδιάµεση έκθεση για τις ποιοτικές και ποσοτικές εφαρµογές του παρόντος

προγράµµατος,

- στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, το αργότερο, τελική έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

Έγινε στ                           στις 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος προγράµµατος τηρεί τις αρχές της συγχρηµατοδότησης και της

προσθετικότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια

προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο πρόγραµµα οι νέοι που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πολιτιστικής, κοινωνικής,

σωµατικής, διανοητικής, οικονοµικής ή γεωγραφικής φύσεως. Η επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης

καθορίζει την ειδική µορφή που µπορεί να λάβει αυτή η προσπάθεια. Η κοινοτική χρηµατοδότηση κατανέµεται κατά

τρόπον ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη διασφάλισης ισορροπίας στις αναλαµβανόµενες δράσεις κινητικότητας,

και να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες συµµετοχής για τους νέους κάθε κράτους µέλους, λαµβανοµένου έτσι υπόψιν

του άρθρου 4(3).

Οι πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό την προώθηση της διαλλακτικότητας και της αποδοχής των διαφορών, καθώς

και την καταπολέµηση κάθε είδους αποκλεισµού, πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται συγκεκριµένα. Η

Κοινότητα θα δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες που επιφυλάσσουν ιδιαίτερη θέση στον πολιτισµό

και τον αθλητισµό, στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης νέων.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος, θα εφαρµοστούν πέντε κατηγορίες δράσης βάσει των

µέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 3 της απόφασης :

• Νεολαία για την Ευρώπη,

• Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία,

• Πρωτοβουλίες νέων,

• Κοινές δράσεις,

• Συνοδευτικά µέτρα.
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∆ΡΑΣΗ 1 - ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

∆ράση 1.1 : Ενδοκοινοτικές ανταλλαγές νέων

Η Κοινότητα υποστηρίζει δραστηριότητες κινητικότητας για νέους, διάρκειας τουλάχιστον µιας εβδοµάδας, οι οποίες

πραγµατοποιούνται βάσει κοινών σχεδίων στο εσωτερικό της Κοινότητας και αφορούν οµάδες νέων ηλικίας, κατ'

αρχήν, από 15 έως 25 ετών, που κατοικούν νοµίµως σε κράτος µέλος.

Οι δραστηριότητες αυτές, που θα βασίζονται σε διακρατικές συµπράξεις µεταξύ οµάδων νέων και συνεπάγονται την

ενεργό συµµετοχή τους, έχουν ως σκοπό να τους δώσουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να ευαισθητοποιηθούν

σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές πραγµατικότητες και να τους ωθήσουν να συµµετάσχουν ή να προτείνουν

άλλες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συµµετοχή των νέων για τους οποίους

αυτή θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή δραστηριότητα ή ενώσεων µικρού µεγέθους και τοπικής διάστασης, χωρίς εµπειρία

στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία µεταξύ των διµερών και των πολυµερών δραστηριοτήτων, η

κοινοτική υποστήριξη θα χορηγείται σταδιακά σε πολυµερείς δραστηριότητες οµαδικής κινητικότητας. Η διµερής

κινητικότητα οµάδας θα  λαµβάνει χρηµατοδότηση εφόσον αυτό δικαιολογείται από την άποψη των στοχοθετηµένων

οµάδων ή µιας ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης.

Επίσης στα πλαίσια της δράσης αυτής µπορούν να υποστηριχθούν δραστηριότητες για την ενίσχυση της άµεσης

συµµετοχής των νέων σε σχέδια οµαδικής κινητικότητας. Πρόκειται, κυρίως, για δραστηριότητες προπαρασκευής των

νέων από γλωσσικής και διαπολιτισµικής πλευράς.
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∆ράση 1.2 : Ανταλλαγές νέων µε τρίτες χώρες

Η Κοινότητα θα υποστηρίξει δραστηριότητες κινητικότητας για νέους διάρκειας τουλάχιστον µιας εβδοµάδας, οι

οποίες πραγµατοποιούνται βάσει κοινών σχεδίων και αφορούν οµάδες νέων, ηλικίας κατ'αρχήν, από 15 έως 25 ετών,

που κατοικούν νοµίµως σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα. Στις δραστηριότητες αυτές θα εµπλέκονται τουλάχιστον

δύο κράτη µέλη.

Οι δραστηριότητες αυτές, που θα βασίζονται σε διακρατικές συµπράξεις µεταξύ οµάδων νέων και συνεπάγονται την

ενεργό συµµετοχή τους, έχουν ως σκοπό να τους δώσουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να ευαισθητοποιηθούν

σε διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές πραγµατικότητες και να τους ωθήσουν να συµµετάσχουν ή να προτείνουν

άλλες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου τα σχέδια αυτά θα επιτρέψουν στους εταίρους τρίτων χωρών

να εξοικειωθούν µ' αυτόν τον τρόπο δράσης στον τοµέα της άτυπης εκπαίδευσης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη

της συλλογικής ζωής και εργασίας των νέων στις χώρες αυτές.

Μπορούν να υποστηριχθούν δραστηριότητες για την ενίσχυση της άµεσης συµµετοχής των νέων σε σχέδια οµαδικής

κινητικότητας. Πρόκειται, κυρίως, για δραστηριότητες προπαρασκευής των νέων από γλωσσικής και διαπολιτισµικής

πλευράς, πριν από την αναχώρησή τους.
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∆ΡΑΣΗ 2 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος, µε τον όρο "εθελοντής νέος", νοείται κατ' αρχήν, άτοµο ηλικίας 18

έως 25 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, που κατοικεί νοµίµως σε κράτος µέλος.

Ο εθελοντής νέος αναλαµβάνει, ως ενεργός πολίτης, να ασκήσει µια συγκεκριµένη δραστηριότητα αλληλεγγύης, µε

σκοπό να αποκτήσει κοινωνικές και ατοµικές ικανότητες και δεξιότητες, θέτοντας έτσι τις βάσεις της µελλοντικής του

εξέλιξης και συµβάλλοντας ταυτοχρόνως στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, ο εθελοντής νέος συµµετέχει, σε άλλο

κράτος µέλος από το κράτος κατοικίας του ή σε τρίτη χώρα, σε µη κερδοσκοπική και µη αµειβόµενη δραστηριότητα,

συλλογικού ενδιαφέροντος, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (12 µήνες το πολύ) στο πλαίσιο σχεδίου

αναγνωρισµένου από το κράτος µέλος και την Κοινότητα και τηρουµένων των στόχων του προγράµµατος, κατά το

άρθρο 2. Ιδιαίτερα, δεν πρέπει να επιφέρει υποκατάσταση µιας θέσης εργασίας. Εξασφαλίζεται πλήρως η παροχή

στέγης και τροφής καθώς και η ατοµική εποπτεία του νέου. Επίσης το σχέδιο εθελοντικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ότι

ο εθελοντής νέος καλύπτεται από ασφάλεια υγείας καθώς και από κάθε απαιτούµενη ασφάλεια. Ο εθελοντής νέος

λαµβάνει για τη συµµετοχή του µια αποζηµίωση/ποσό για µικροέξοδα.

Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία και τον καταµερισµό των ευθυνών µεταξύ των

εθελοντών νέων, του οργανισµού αποστολής και του οργανισµού υποδοχής.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν την επιτροπή του προγράµµατος που προβλέπεται στο άρθρο 7, η Επιτροπή

χορηγεί έγγραφο, το οποίο βεβαιώνει τη συµµετοχή των εθελοντών νέων στην ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία,

καθώς και την πείρα και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
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∆ράση 2.1 : Ενδοκοινοτική ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

Η Κοινότητα θα υποστηρίζει διακρατικά σχέδια (µε διάρκεια που περιορίζεται κατ' αρχήν από τρεις εβδοµάδες σε ένα

χρόνο) τα οποία επιτρέπουν στους νέους να συµµετάσχουν ενεργά και προσωπικά σε δραστηριότητες που

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας σε ποικίλους τοµείς (κοινωνικό, κοινωνικο-πολιτισµικό, περιβαλλοντικό,

πολιτιστικό κ.τ.λ.) και τα οποία συνιστούν, παράλληλα, µορφωτική εµπειρία άτυπου χαρακτήρα µε σκοπό την

απόκτηση κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων. Τα σχέδια αυτά θα έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους νέους να

έρθουν σε επαφή µε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς και να εξοικειωθούν µε νέες ιδέες και οράµατα σε µια

πολυπολιτισµική κοινωνία των πολιτών.

Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίξει ενέργειες που έχουν, ιδίως, γλωσσικό και διαπολιτισµικό περιεχόµενο ώστε να

προετοιµαστούν οι εθελοντές νέοι, πριν από την αναχώρησή τους, και να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξή τους στις

δραστηριότητες αλλά και µετά το τέλος της εθελοντικής υπηρεσίας. Ειδική προσοχή θα δίδεται στην παιδαγωγική

υποστήριξη και την πλαισίωση από επόπτη.

∆ράση 2.2 : Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία µε τρίτες χώρες

Η Κοινότητα θα υποστηρίζει διακρατικά σχέδια µε τρίτες χώρες (διάρκειας που περιορίζεται κατ' αρχήν από τρεις

εβδοµάδες µέχρι ένα χρόνο) που θα επιτρέψουν στους νέους να συµµετάσχουν ενεργά και προσωπικά σε

δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας σε ποικίλους τοµείς (κοινωνικό, κοινωνικο-

πολιτισµικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κ.τ.λ.) και τα οποία συνιστούν, παράλληλα, µορφωτική εµπειρία άτυπου

χαρακτήρα µε σκοπό την απόκτηση κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων. Τα σχέδια αυτά θα έχουν ως σκοπό να

βοηθήσουν τους νέους να έρθουν σε επαφή µε άλλες γλώσσες και πολιτισµούς και να εξοικειωθούν µε νέες ιδέες και

οράµατα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία των πολιτών.

Μπορούν επίσης να υποστηριχθούν ενέργειες που επιτρέπουν να τεθούν ή να σταθεροποιηθούν οι απαραίτητες βάσεις

για την ανάπτυξη διακρατικών σχεδίων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας µε τις τρίτες χώρες.

Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίξει σχέδια που έχουν, ιδίως, γλωσσικό και διαπολιτισµικό περιεχόµενο ώστε να

προετοιµαστούν οι εθελοντές νέοι, πριν από την αναχώρησή τους, και να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξή τους στις

δραστηριότητες αλλά και µετά το τέλος της εθελοντικής υπηρεσίας. Ειδική προσοχή θα δοθεί στην παιδαγωγική

υποστήριξη και την πλαισίωση από επόπτη.
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∆ΡΑΣΗ 3 - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ

Προκειµένου να υποστηρίξει το πνεύµα πρωτοβουλίας και τη δηµιουργικότητα των νέων, η Κοινότητα υποστηρίζει

σχέδια στα οποία οι νέοι συµµετέχουν ενεργά και άµεσα σε καινοτόµους και δηµιουργικές πρωτοβουλίες και σχέδια,

που επικεντρώνονται στην κοινωνική συµµετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτά τα σχέδια επιτρέπουν στους νέους να αναπτύξουν το επιχειρηµατικό τους πνεύµα και να συγκεκριµενοποιήσουν

ιδέες δικές τους στις οποίες θα είναι οι κύριοι συντελεστές.

Η Κοινότητα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους εθελοντές νέους να αξιοποιήσουν την

εµπειρία που απέκτησαν στη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας και να ενθαρρύνουν την ενεργό τους ένταξη στην

κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες αυτές που λαµβάνουν οι νέοι µετά τη λήξη της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, τους

επιτρέπουν να δροµολογήσουν και προωθήσουν δραστηριότητες κοινωνικής, πολιτιστικής, κοινωνικο-πολιτιστικής και

οικονοµικής φύσης και/ή αποσκοπούν στην προσωπική τους εξέλιξη. Θα δίνεται προτεραιότητα σ' εκείνους τους

νέους που έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η υποστήριξη θα ευνοεί την επέκταση των σχεδίων αυτών σε παρόµοιες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε άλλα

κράτη µέλη, για την ενίσχυση του διακρατικού τους χαρακτήρα και τον πολλαπλασιασµό της ανταλλαγής εµπειριών

και της συνεργασίας µεταξύ των νέων.  Η υποστήριξη αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τη διοργάνωση συναντήσεων

νέων που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οικονοµική ενίσχυση µπορεί να

χορηγηθεί για τη συγκρότηση, στην πράξη, σταθερών και διακρατικών συµπράξεων µεταξύ τέτοιων σχεδίων.
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∆ΡΑΣΗ 4 - ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

∆εδοµένου ότι η ανάγκη µιας ευπροσάρµοστης και δηµιουργικής προσέγγισης είναι απαραίτητη προϋπόθεση της

συνεργασίας µεταξύ των τοµέων, µπορεί να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για δράσεις αναφερόµενες στο άρθρο 6

που υλοποιούνται από κοινού µε άλλες κοινοτικές παρεµβάσεις που αφορούν την Ευρώπη της γνώσης, ιδίως

κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αποβλέπει στην ανάπτυξη κοινού µηχανισµού πληροφόρησης,

παρατήρησης και διάδοσης καλών πρακτικών στον τοµέα της γνώσης και της δια βίου µάθησης καθώς και κοινών

δράσεων για τα εκπαιδευτικά πολυµέσα και την κατάρτιση. Τα σχέδια αυτά θα περιλαµβάνουν ένα φάσµα δράσεων

που θα αφορούν πολλούς τοµείς, ένας από τους οποίους θα είναι και η νεολαία. Μπορούν να χρηµατοδοτούνται

συµπληρωµατικά από διάφορα κοινοτικά προγράµµατα και µπορούν να εφαρµόζονται µέσω προσκλήσεων για

υποβολή κοινών σχεδίων.

Κατάλληλα µέτρα µπορούν να ληφθούν για την προώθηση, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των επαφών και της

αλληλεπίδρασης µεταξύ των συντελεστών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό καθώς και στα προγράµµατα που

αφορούν την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να υποστηριχθούν

δραστηριότητες συνειδητοποίησης των ευκαιριών που παρέχει η Κοινότητα στους νέους.
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∆ΡΑΣΗ 5 - ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

∆ράση 5.1 : Κατάρτιση και συνεργασία των συντελεστών της πολιτικής για τη νεολαία

Ενισχύσεις χορηγούνται σε :

1. ∆ραστηριότητες που αποσκοπούν στην τελειοποίηση των συντελεστών στον τοµέα της νεολαίας - ιδίως των

παιδαγωγικών συµβούλων της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, των διοργανωτών/επικεφαλής

δραστηριοτήτων για νέους, των υπευθύνων για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών σχεδίων, των συµβούλων για τις

πρωτοβουλίες νέων που παρεµβαίνουν στις δράσεις που αφορούν άµεσα τους νέους, και οι οποίες προβλέπονται

στις ∆ράσεις 1, 2 και 3 του παρόντος προγράµµατος για τη διασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας. Ιδιαίτερη

προσοχή θα δοθεί σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της συµµετοχής των νέων που

αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες στη συµµετοχή τους σε κοινοτικές δράσεις.

2. ∆ραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών σπονδυλωτών διδακτικών ενοτήτων που

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διακρατικής συνεργασίας.

3. ∆ραστηριότητες - όπως οι επισκέψεις µελέτης, οι µελέτες εφικτότητας, τα σεµινάρια, η πρακτική άσκηση - που

έχουν ως προτεραιότητα την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών για κοινές δράσεις, ή ζητήµατα κοινού

ενδιαφέροντος ή τη διευκόλυνση και προώθηση της συγκρότησης βιώσιµων διακρατικών συµπράξεων και/ή

πολυµερών δικτύων µεταξύ συντελεστών στον τοµέα της νεολαίας.
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4. Πειραµατικές δραστηριότητες που αποτελούν πηγή καινοτοµίας και εµπλουτισµού της πολιτικής για τη νεολαία

µέσω της εφαρµογής νέων προσεγγίσεων και νέων µορφών συνεργασίας, καθώς και µέσω της συνεργασίας

συντελεστών που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα.

5. ∆ιασκέψεις και συνέδρια µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον

τοµέα της νεολαίας, καθώς και άλλα µέτρα για την αξιολόγηση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων

και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται µε την υποστήριξη των κοινοτικών δράσεων στον τοµέα της νεολαίας,

θα µπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικής ενίσχυσης.

Αυτά τα µέτρα µπορεί να αφορούν µόνο ενδοκοινοτικές δραστηριότητες ή και δραστηριότητες µε τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε συντελεστές στον τοµέα της νεολαίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που δεν

έχουν καθόλου ή έχουν λίγη εµπειρία, ή δυνατότητες επαφής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στις δραστηριότητες

εκείνες για τις οποίες οι νέοι φέρουν την κύρια ευθύνη.

∆ράση 5.2 : Πληροφόρηση των νέων και µελέτες για τη νεολαία

1. Σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµµατος, και ειδικότερα για να βοηθηθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των

νέων, να ενθαρρυνθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών από µέρους τους και η ενεργός συµµετοχή τους στα κοινά, η

Επιτροπή ενθαρρύνει τις παρεµβάσεις στον τοµέα της νεολαίας σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση των νέων σε

ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη συνεργασία µεταξύ συστηµάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας για νέους, τα

οποία λειτουργούν στα κράτη µέλη και σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται ιδιαίτερη

προσπάθεια για να µπορέσει να επεκταθεί η συνεργασία στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και

στο διάλογο µεταξύ των νέων και µε τους νέους.



13175/1/98 REV 1 GA/ak GR
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
DG J 10

2. Με το σκεπτικό αυτό, χρηµατοδότηση χορηγείται στις πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό :

- την απόκτηση της εµπειρίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση σχεδίων

πληροφόρησης των νέων, τα οποία βασίζονται στη διακρατική συνεργασία, καθώς και σχεδίων παροχής

υπηρεσιών πληροφόρησης των νέων και ιδίως συµβουλευτικής φύσης,

- την πραγµατοποίηση σχεδίων συνεργασίας που στοχεύουν στη διάδοση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση

των νέων για τα θέµατα που καλύπτει το πρόγραµµα και την πρόσβαση των νέων σε κάθε πληροφορία που

επιτρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος,

- την εφαρµογή, εντός των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας, µηχανισµών που βοηθούν το διάλογο µεταξύ

των νέων και µε αυτούς, οι οποίοι θα βασίζονται στη χρήση µέσων µαζικής ενηµέρωσης που απευθύνονται

στους νέους και νέων τεχνολογιών.

3. Σε ό,τι αφορά τις µελέτες για τη νεολαία σε σχέση µε τους στόχους του προγράµµατος, η Επιτροπή υποστηρίζει

τις µελέτες που αναδεικνύουν, µεταξύ άλλων θεµάτων, τον αντίκτυπο των ληφθέντων µέτρων υπέρ των νέων, και

ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα αυτόν. Οι µελέτες αυτές µπορούν να

πάρουν τη µορφή περιπτωσιολογικών µελετών.

∆ράση 5.3 : Συνοδευτικά µέτρα

1. Εθνικά Γραφεία του προγράµµατος

Κοινοτικές ενισχύσεις µπορούν να προβλεφθούν για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των δοµών που έχουν

συγκροτηθεί στα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης.
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2. Τεχνική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη

Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε οργανισµούς τεχνικής βοήθειας, µε

χρηµατοδότηση που µπορεί να αντληθεί από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος. Μπορεί, υπό τις ίδιες

συνθήκες, να προσφύγει σε εµπειρογνώµονες. Ακόµη, η Επιτροπή µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε µελέτη

αξιολόγησης καθώς και στη διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναντήσεων εµπειρογνωµόνων, ώστε

να διευκολυνθεί η υλοποίηση του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του άρθρου 11 της

παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να προβεί σε ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσίευσης και

διάδοσης.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999 (5.07)
(OR. F)

∆ιοργανικός φάκελος :
98/0197 (COD)

13175/1/98
REV 1 ADD 1

LIMITE

JEUN 52
SOC 442
EDUC 87
CODEC 631

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ.     /99

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθ.    /99/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ "ΝΕΟΛΑΙΑ"

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 28 Αυγούστου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης

"Νεολαία" (έγγρ. 10945/98 JEUN 24 SOC 305 EDUC 56 CODEC 432 - COM(98) 331 final +

COR 1(en)).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσαν τις

γνώµες τους στις 15 Οκτωβρίου 1998 και 5 Νοεµβρίου 1998 αντίστοιχα.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 19 Νοεµβρίου 1998.

4. Στις 30 Νοεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση (έγγρ. 13628/98 JEUN 60 SOC 466 EDUC 102 CODEC

661 - COM(98) 695 final - 98/0197(COD)).

5. Στις 28 Ιουνίου. το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της

Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί, µέσω της δηµιουργίας ενός κοινοτικού προγράµµατος υπέρ της

νεολαίας, στο να δοθούν οι δυνατότητες στους νέους να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και

δεξιότητες καθώς και να ασκήσουν την ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη η οποία θα διευκολύνει

την ενεργό ένταξή τους στην κοινωνία.

1. Γενικές παρατηρήσεις

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο ενέκρινε σε γενικές γραµµές την πρόταση της Επιτ ροπής,

επιφέροντας ορισµένες τροποποιήσεις που έκρινε επιθυµητές.



13175/1/98 REV 1 ADD 1 ∆Μ/δχ GR
DG J 3

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1 Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.1.1. Χρηµατοδότηση του προγράµµατος

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του

προγράµµατος ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ του δίνει τη δυνατότητα να συµβιβάσει

την επιθυµία του να δει το πρόγραµµα αυτό να επιτυγχάνει τους στόχους του µε τη

µέριµνά του να προβεί σε δίκαιη κατανοµή των διαθέσιµων πόρων σε µια περίοδο που

χαρακτηρίζεται από σοβαρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.

2.1.2. Σειρά των δράσεων

Το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο (όπως έπραξε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε µια

από τις τροπολογίες του) να αντιστρέψει τη σειρά των δύο πρώτων δράσεων που

απαριθµούνται στο άρθρο 3, θέτοντας σε πρώτη θέση τη "Νεολαία για την Ευρώπη"

και σε δεύτερη θέση την "Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία". Είναι της γνώµης ότι,

λόγω της αρχαιότητάς της και λόγω της πολύ µεγάλης επιτυχίας της, η δράση αυτή

αξίζει να αναφέρεται ως πρώτη στη σειρά.

2.1.3. Υποχρέωση των κρατών µελών να άρουν τα εµπόδια πρόσβασης

Το Συµβούλιο τροποποίησε το περιεχόµενο της φράσης σχετικά µε την υποχρέωση

αυτή ώστε να την ευθυγραµµίσει σε µεγάλο βαθµό µε τις ανάλογες διατάξεις του

προγράµµµατος "Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία για τους νέους".

2.1.4. Φύση της επιτροπής του προγράµµατος

Το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρµογής της απόφασης και το

περίπλοκο των δραστηριοτήτων του προγράµµατος, έκρινε ότι θα ήταν

καταλληλότερη µια επιτροπή τύπου ΙΙ β) (αντί ΙΙ α) όπως πρότεινε η Επιτροπή)

σύµφωνα µε την τυπολογία της απόφασης "επιτροπολογία" της 13ης Ιουλίου 1987.
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2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δέχτηκε η Επιτροπή

Η Επιτροπή δέχτηκε κατά λέξη, εν µέρει ή µε τροποποιήσεις 36 από τις 61

τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δέχτηκε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δέχτηκε κατά λέξη, εν µέρει ή µε τροποποιήσεις µία τροπολογία που

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή

(τροπολογία αριθ. 23) και 21 από τις τροπολογίες που δέχτηκε η Επιτροπή (τις υπ'

αριθ. 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 46).

2.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν δέχτηκε το Συµβούλιο

Εκτός από τις τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, το Συµβούλιο

δεν δέχτηκε τις ακόλουθες τροπολογίες:

2.2.3.1 Τροπολογίες που εκφεύγουν πλήρως ή εν µέρει του πεδίου εφαρµογής του

προγράµµατος (αριθ. 8, 18, 26)

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι οι τροπολογίες αυτές δεν εµπίπτουν

καθόλου ή εµπίπτουν µόνο εν µέρει στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης.

2.2.3.2 Τροπολογίες που δηµιουργούν δυσκολίες ως προς την εφαρµογή της αρχής

της επικουρικότητας (αριθ. 2, 6, 9, 52)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι τροπολογίες αυτές δεν είναι εντελώς σύµφωνες

µε την αρχή της επικουρικότητας.
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2.2.3.3 Τροπολογίες που δεν επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις στο κείµενο ή που

αλληλοεπικαλύπτονται µε άλλες ήδη υπάρχουσες διατάξεις ή που φαίνονται

µη σχετικές µε το αντικείµενο (αριθ. 4, 17, 22, 49)

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η τροπολογία 22 δεν επιφέρει σηµαντική

βελτίωση στο κείµενο της απόφασης και ότι η τροπολογία 49 προτείνει

διευκρινίσεις που δεν είναι εύκολα κατανοητές. Κρίνει εξ άλλου ότι η

τροπολογία 4 επικαλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από το περιεχόµενο των

τροπολογιών 5 και 10 τις οποίες δέχτηκε και ενσωµάτωσε στο κείµενο της

απόφασης. Τέλος, το Συµβούλιο παρατήρησε ότι η τροπολογία 17, όπως

είναι διατυπωµένη, δεν είναι σαφής δεδοµένου ότι οδηγεί σε µια ιδιαίτερη

ερµηνεία ορισµένων διατάξεων του άρθρου 149 της Συνθήκης.

2.2.3.4 Τροπολογία που περιλαµβάνει στόχο εναρµόνισης στον τοµέα της

κοινωνικής προστασίας και της ιατρικής περίθαλψης (αριθ. 29)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η τροπολογία αυτή θα µπορούσε να λάβει την

ερµηνεία ότι, µέσω του επιδιωκόµενου συντονισµού µεταξύ των κρατών

µελών, οδηγεί στην πραγµατικότητα στην εναρµόνιση των διατάξεων για την

κοινωνική προστασία και την ιατρική περίθαλψη.

2.2.3.5 Τροπολογία για την εξάλειψη των εµποδίων πρόσβασης (αριθ. 31)

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι το περιεχόµενο που επέλεξε για την

παράγραφο 4 του άρθρου 5 είναι καταλληλότερο από αυτό της

συγκεκριµένης τροπολογίας. Το Συµβούλιο απλώς αντέγραψε σε γενικές

γραµµές την ανάλογη διάταξη που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα

"Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία" (βλ. παράγραφο 2.1.3).
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2.2.3.6 Τροπολογία σχετικά µε τον συντονισµό των πρωτοβουλιών ενηµέρωσης και

διάδοσης των αποτελεσµάτων µε τις ιδίου τύπου δράσεις που προβλέπονται

στα προγράµµατα LEONARDO και SOCRATES (αριθ. 57)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η προσθήκη αυτής της τροπολογίας στο κείµενο

του προγράµµατος θα δηµιουργούσε σοβαρές πρακτικές δυσκολίες ως προς

την εφαρµογή του.

2.2.3.7 Τροπολογία σχετικά µε τη δηµιουργία ενός κέντρου αξιοποίησης των

δράσεων για τους νέους, πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και διαλόγου µε το

σύνολο των νέων (αριθ. 59)

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε την τροπολογία αυτή γιατί κρίνει ότι αρµόδια για

τη λήψη τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η επιτροπή του προγράµµατος.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η κοινή του θέση αποτελεί ένα ισορροπηµένο κείµενο που

περιλαµβάνει τα κυριότερα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής µε κάποιες τροποποιήσεις

(προερχόµενες εν µέρει από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που βελτιώνουν

το κείµενο.


















