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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. .../2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί της εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες

της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων

(MEDIA - Κατάρτιση) (2001-2005)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 150, παράγραφος 4,

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 150Ετης 30.5.2000, σ. 59.
2 ΕΕ C 168 της 16.06.2000, σ. 8.
3 ΕΕ C ....... της .................., σ. .....
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........... ( δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ................ (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 1998 η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τη βρετανική προεδρία,

διοργάνωσε την ευρωπαϊκή διάσκεψη οπτικοακουστικών µέσων «Προκλήσεις και ευκαιρίες

της ψηφιακής εποχής», στο Birmingham. Η διαδικασία διαβούλευσης υπογράµµισε την

ανάγκη ενός βελτιωµένου προγράµµατος κατάρτισης στον οπτικοακουστικό τοµέα,

επικεντρωµένο σε όλες τις νέες πλευρές της ψηφιακής εποχής. Το Συµβούλιο της 28ης Μαΐου

1998, έλαβε υπόψη τα τελικά συµπεράσµατα της διάσκεψης και εξέφρασε την επιθυµία να

αναπτυχθούν νέοι τρόποι ενθάρρυνσης µιας ισχυρής και ανταγωνιστικής βιοµηχανίας των

προγραµµάτων.

(2) Η έκθεση της οµάδας προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για την πολιτική οπτικοακουστικών

µέσων, της 26ης Οκτωβρίου 1998, µε τίτλο «Η ψηφιακή εποχή και η ευρωπαϊκή πολιτική

οπτικοακουστικών µέσων», συµπέρανε ότι πρέπει, στο περιβάλλον αυτό, να ενισχυθεί τόσο η

µαθητεία όσο και η συνεχής κατάρτιση στον οπτικοακουστικό τοµέα.

(3) Οι προκλήσεις της παραγωγής, της διανοµής και της διάθεσης του ευρωπαϊκού

οπτικοακουστικού περιεχοµένου ήσαν τα πρώτα θέµατα τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη

διάρκεια του οπτικοακουστικού φόρουµ «Ένα ευρωπαϊκό περιεχόµενο για την ψηφιακή

χιλιετία» που διοργανώθηκε από την φινλανδική Προεδρία, σε συνεργασία µε την Επιτροπή,

στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 1999 στο Ελσίνκι.

(4) Στα συµπεράσµατα του σεµιναρίου «Κατάρτιση για τη νέα χιλιετία» που διοργανώθηκε από

την Προεδρία, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, στις 10 και 11 Απριλίου 2000 στο Πόρτο,

υπογραµµίζεται ότι απαιτούνται προσπάθειες στον τοµέα της κατάρτισης προκειµένου να

διευκολυνθεί η επιθυµητή ανάπτυξη και διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής

βιοµηχανίας.
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(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε τίτλο

«Τα επόµενα στάδια της οπτικοακουστικής πολιτικής», η Επιτροπή αναγνωρίζει το

σηµαντικό αντίκτυπο επί της απασχόλησης που θα έχει η ψηφιακή εποχή στη βιοµηχανία

οπτικοακουστικών µέσων.

(6) Η Πράσινη Βίβλος σχετικά µε τη σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των µέσων

επικοινωνίας και των τεχνολογιών των πληροφοριών, καθώς και σχετικά µε τις συνέπειες για

τις κανονιστικές ρυθµίσεις αναγνωρίζει ότι η εµφάνιση νέων υπηρεσιών θα βοηθήσει τη

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η προσαρµογή στις νέες αγορές απαιτεί προσωπικό

καταρτισµένο στη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η δηµόσια διαβούλευση για την

πράσινη βίβλο που πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή επιβεβαίωσε την ζήτηση για

εξειδικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση προσαρµοσµένη στις ανάγκες της αγοράς.

(7) Στα συµπεράσµατά του της 27ης Σεπτεµβρίου 1999 σχετικά µε τα αποτελέσµατα της

δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την πράσινη βίβλο για τη σύγκλιση 1, το Συµβούλιο

κάλεσε την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης κατά τη στιγµή της

εκπόνησης των προτάσεων µέτρων για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τοµέα των

οπτικοακουστικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των πολυµέσων.

(8) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που έγινε στο Λουξεµβούργο στις 20 και 21 Νοεµβρίου 1997

αναγνώρισε ότι η διαρκής εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση µπορούν να

προσφέρουν σηµαντική συµβολή στις πολιτικές της απασχόλησης των κρατών µελών ώστε

να βελτιωθεί η απασχολησιµότητα, η προσαρµοστικότητα και το επιχειρηµατικό πνεύµα

καθώς και να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών.

(9) Η σηµασία µιας κατάλληλης κατάρτισης υπογραµµίζεται επίσης και στα συµπεράσµατα του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας στις 24 Μαρτίου 2000, ιδίως σε σχέση µε τις νέες

τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

                                                
1 EE C 283 της 6.10.1999, σ. 1.
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(10) Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τις δυνατότητες απασχόλησης στην

κοινωνία της πληροφορίας, η Επιτροπή διαπιστώνει ένα ισχυρό δυναµικό δηµιουργίας

θέσεων απασχόλησης συνδεόµενο µε τις νέες υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων.

(11) Είναι σκόπιµο, εποµένως, να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή

οπτικοακουστική βιοµηχανία και να κληθούν τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν ποικιλοτρόπως

τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

(12) Η Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή ένα «Πρόγραµµα δράσης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης

της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας (MEDIA) (1991-1995)», που εγκρίθηκε µε

την απόφαση 90/685/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1, το οποίο περιλαµβάνει την υποστήριξη στις

δραστηριότητες κατάρτισης για τη βελτίωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων των ατόµων

που εργάζονται στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

(13) Η κοινοτική στρατηγική ανάπτυξης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας

οπτικοακουστικών µέσων επικυρώθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIA II, που

εγκρίθηκε µε την απόφαση 95/563/ΕΚ του Συµβουλίου 2 και µε την απόφαση 95/564/ΕΚ του

Συµβουλίου 3. Θα πρέπει, µε βάση τα κεκτηµένα του εν λόγω προγράµµατος, να

εξασφαλιστεί η παράτασή του λαµβάνοντας υπόψη τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα.

                                                
1 EE L 380 της 31.12.1990, σ. 37.
2 EE L 321 της 30.12.1995, σ. 25.
3 ΕΕ L 321 της 30.12.1995, σ. 33.
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(14) Η έκθεση της Επιτροπής επί των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων στο πλαίσιο του

προγράµµατος MEDIA II (1996-2000), από 1ης Ιανουαρίου 1996 έως 30 Ιουνίου 1998,

θεωρεί ότι το πρόγραµµα ανταποκρίνεται στην αρχή της επικουρικότητας των κοινοτικών

ταµείων, σε σχέση µε τα εθνικά ταµεία, καθόσον ο τοµέας παρέµβασης του MEDIA II

συµπληρώνει τον παραδοσιακά βαρύνοντα ρόλο των εθνικών µηχανισµών.

(15) Η Επιτροπή αναγνώρισε το θετικό αντίκτυπο του προγράµµατος ΜΕDIA II στις θέσεις

απασχόλησης στον οπτικοακουστικό τοµέα κατά την ανακοίνωσή της περί των Κοινοτικών

Πολιτικών υπέρ της απασχόλησης.

(16) Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι πολιτιστικές πτυχές του οπτικοακουστικού τοµέα

σύµφωνα µε τη συνθήκη, άρθρο 151 παράγραφος 4,. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει

µέριµνα ώστε η συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα να αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή

πολιτιστική πολυµορφία.

(17) Προκειµένου να δοθεί ώθηση στα ευρωπαϊκά σχέδια του οπτικοακουστικού τοµέα, η

Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα συµπληρωµατικών χρηµατοδοτήσεων βάσει άλλων

κοινοτικών µέσων, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «e-Europe», , όπως των µέσων που

εµπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, καθώς

και στο πέµπτο πρόγραµµα-πλαίσιο δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εγκρίθηκε µε την απόφαση 182/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1. Οι επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα θα

ενηµερώνονται σχετικά µε τις διάφορες µορφές ενίσχυσης που τίθενται στη διάθεσή τους στο

πλαίσιο της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L 26 της 1.2.1999, σ. 1.
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(18) Η εµφάνιση µιας ευρωπαϊκής αγοράς οπτικοακουστικών µέσων απαιτεί επαγγελµατικές

ικανότητες προσαρµοσµένες στη νέα διάσταση της αγοράς, ιδίως στον τοµέα της

οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης των οπτικοακουστικών µέσων

και στη χρήση νέων τεχνολογιών στα στάδια της σύλληψης, της ανάπτυξης, της παραγωγής,

της διανοµής, της εµπορίας και της µετάδοσης των προγραµµάτων.

(19) Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελµατικές ικανότητες που θα τους

επιτρέπουν να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση της αγοράς των

οπτικοακουστικών προγραµµάτων και να παρακινηθούν να αναπτύξουν σχέδια

ανταποκρινόµενα στις ανάγκες της αγοράς.

(20) Πρέπει να υποστηριχθούν κυρίως οι δράσεις κατάρτισης εξειδικευµένης στα δικαιώµατα

διανοητικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών κοινοτικών κανόνων, καθώς

και στον τοµέα του µάρκετινγκ των οπτικοακουστικών προϊόντων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις

νέες τεχνολογίες ως µέσου διάδοσης και εµπορίας.

(21) Η ισότητα ευκαιριών είναι µια θεµελιώδης αρχή στις πολιτικές της Κοινότητας, που πρέπει

να ληφθεί υπόψη στην εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος.

(22) Η κατάρτιση των επαγγελµατιών θα πρέπει να περιλαµβάνει το απαραίτητο περιεχόµενο από

οικονοµικής, νοµικής, τεχνολογικής και επιχειρηµατικής πλευράς και η ταχεία εξέλιξη αυτών

των θεµάτων καθιστά απαραίτητες τις ενέργειες διαρκούς κατάρτισης.

(23) Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελµατίες θα κατέχουν τις νέες τεχνολογίες, πρέπει να δοθεί

έµφαση στην κατάρτιση στις τεχνολογίες αυτές, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων του οπτικοακουστικού τοµέα.
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(24) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η δικτύωση των

κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η

διάδοση των καλύτερων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.

(25) Η υποστήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη διαρθρωτικούς

στόχους, όπως η ανάπτυξη του δυναµικού για τη δηµιουργία, την παραγωγή, την εµπορία και

διανοµή στις χώρες ή τις περιφέρειες όπου η ικανότητα παραγωγής οπτικοακουστικών

προγραµµάτων είναι χαµηλή και/ή το γλωσσικό ή γεωγραφικό πεδίο είναι περιορισµένο,

καθώς και η ανάπτυξη  ενός ανεξάρτητου  ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής και διανοµής και

ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

(26) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και δεδοµένου ότι οι

στόχοι της προτεινόµενης δράσης που αφορούν την εφαρµογή µιας πολιτικής επαγγελµατικής

κατάρτισης δεν µπορούν να υλοποιηθούν από τα κράτη µέλη ενόψει ιδίως της διεθνούς

συνεργασίας που πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ των κέντρων κατάρτισης, οι αναγκαίες

ενέργειες για την υλοποίησή τους θα πρέπει να αναληφθούν από την Κοινότητα. Η παρούσα

απόφαση δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(27) Τα µέτρα του παρόντος προγράµµατος κατευθύνονται όλα προς ένα στόχο διεθνικής

συνεργασίας που προσφέρει µια προστιθέµενη αξία στις ενέργειες οι οποίες αναπτύσσονται

στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα αρχή της επικουρικότητας.
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(28) Οι συνδεδεµένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, οι χώρες µέλη της ΕΖΕΣ και

του ΕΟΧ, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τουρκία, έχουν µια αναγνωρισµένη δυνατότητα

συµµετοχής στα κοινοτικά προγράµµατα µε βάση συµπληρωµατικές πιστώσεις και σύµφωνα

µε διαδικασίες που θα πρέπει να συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές. Οι ευρωπαϊκές χώρες

µέρη της σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ανήκουν

στον ευρωπαϊκό χώρο οπτικοακουστικών µέσων και µπορούν, εάν το επιθυµούν, και

λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών ή άλλων προτεραιοτήτων των

οικείων βιοµηχανιών του οπτικοακουστικού τοµέα, να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα ή να

επωφεληθούν µιας µορφής περιορισµένης συνεργασίας, µε βάση συµπληρωµατικές

πιστώσεις, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που θα πρέπει να προσδιοριστούν στις συµφωνίες µε

τα ενδιαφερόµενα µέρη.

(29) Το άνοιγµα του Προγράµµατος στις τρίτες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υπόκειται σε

προηγούµενη εξέταση όσον αφορά τη συµβατότητα της εθνικής τους νοµοθεσίας µε το

κοινοτικό κεκτηµένο, και ιδίως µε την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης

Οκτωβρίου 1989 για το συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών,κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 1 .

(30) Η συνεργασία στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης των ευρωπαϊκών οργανισµών και

εκείνων που υφίστανται στις τρίτες χώρες, µε βάση τα κοινά συµφέροντα, µπορεί να

δηµιουργήσει µια υπεραξία για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία οπτικοακουστικών µέσων.

Εξάλλου, το άνοιγµα προς τις τρίτες χώρες θα συµβάλει στη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση

της πολιτιστικής πολυµορφίας της Ευρώπης και θα επιτρέψει τη διάδοση κοινών

δηµοκρατικών αξιών. Η συνεργασία θα αναπτυχθεί µε βάση συµπληρωµατικές πιστώσεις και

σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

(31)  Προκειµένου να ενισχυθεί η υπεραξία της κοινοτικής δράσης, είναι απαραίτητο να υπάρξουν

εγγυήσεις, σε όλα τα επίπεδα, για τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των

ενεργειών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και άλλων κοινοτικών παρεµβάσεων. Οι

δραστηριότητες που ορίζονται από το πρόγραµµα είναι επιθυµητό να συντονιστούν µε

εκείνες που αναπτύσσονται από τους διεθνείς οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης.

                                                
1 ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60).
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(32) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, το Συµβούλιο

και η Επιτροπή θα πρέπει έως το τέλος του 2000 να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την

επανεξέταση των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Επενδύσεων η οποία επιχειρείται µε στόχο τον αναπροσανατολισµό των χρηµατοδοτήσεων,

ώστε αυτές να στραφούν προς τη στήριξη της εκκίνησης επιχειρήσεων, τη στήριξη των

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και των µικροεπιχειρήσεων, καθώς και άλλων

πρωτοβουλιών στον τοµέα των επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή των µηχανισµών εγγυήσεων

που προτείνει η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει

να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα και για τον οπτικοακουστικό τοµέα, ιδίως δε για τα

προγράµµατα κατάρτισης.

(33) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του

σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα

στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισµού.

(34) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράµµατος

Θεσπίζεται πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης MEDIA-Κατάρτιση, καλούµενο στο εξής

«πρόγραµµα», για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2001 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005.

Το πρόγραµµα έχει σκοπό να προσφέρει στους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας

οπτικοακουστικών προγραµµάτων, κυρίως µε τη διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση, τις απαραίτητες

ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να επωφεληθούν πλήρως από την ευρωπαϊκή και διεθνή

διάσταση της αγοράς και από τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράµµατος

1. Οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι :

α) Να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οικείου κλάδου και να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητά

του, βελτιώνοντας τη  διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση των επαγγελµατιών του

οπτικοακουστικού τοµέα, ώστε να τους προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητες για τη

παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και στις άλλες αγορές, ιδίως

στον τοµέα :

− της εφαρµογής των νέων τεχνολογιών,  ιδίως ψηφιακών, για την παραγωγή και τη

διανοµή οπτικοακουστικών προγραµµάτων υψηλής προστιθέµενης εµπορικής και

καλλιτεχνικής αξίας,



10939/2/00 REV 2 GA/chk,as 11
DG J   EL

− της οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και εµπορικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων

των νοµικών κανόνων και των τεχνικών χρηµατοδότησης της παραγωγής και της

διανοµής των οπτικοακουστικών προγραµµάτων,

− των τεχνικών συγγραφής σεναρίων και αφήγησης, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών

ανάπτυξης νέων τύπων οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ευκαιρίες κατάρτισης εξ αποστάσεως και παιδαγωγικής

καινοτοµίας, οι οποίες προσφέρονται από την ανάπτυξη τεχνολογιών on-line.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών κατάρτισης, ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ διαφόρων

παραγόντων του οπτικοακουστικού κλάδου, όπως σεναριογράφων, σκηνοθετών και

παραγωγών.

Κατ� εξαίρεση, ορισµένες πρωτοβουλίες αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στις οποίες

εµπλέκεται άµεσα ο βιοµηχανικός τοµέας, όπως αυτές των πτυχίων master�s, µπορούν επίσης

να υποστηριχθούν όταν δεν υπάρχει καµία άλλη κοινοτική στήριξη και σε τοµείς που δεν

υποστηρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

β) Να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας και καλής πρακτικής µέσω

της δικτύωσης των εταίρων που είναι αρµόδιοι σε θέµατα κατάρτισης, ήτοι : των ιδρυµάτων

κατάρτισης, του επαγγελµατικού τοµέα και των επιχειρήσεων, και µέσω της ανάπτυξης της

κατάρτισης των εκπαιδευτών.

Πρόκειται ειδικότερα για την ενθάρρυνση της προοδευτικής δηµιουργίας δικτύων στον τοµέα

της οπτικοακουστικής κατάρτισης καθώς και της διαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτών.
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2. Για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α), πρώτο εδάφιο

και στοιχείο β), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών ή των

περιφερειών χαµηλής ικανότητας παραγωγής οπτικοακουστικών προγραµµάτων και/ή

περιορισµένου γλωσσικού ή γεωγραφικού πεδίου, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου

ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής και διανοµής, και  ιδίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

3. Οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 υλοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο παράρτηµα.

Άρθρο 3

Συντονισµός

Για να επιτευχθεί ο υψηλότερος δυνατός βαθµός συντονισµού, η Επιτροπή µεριµνά για τη

συνεργασία µεταξύ των δραστηριοτήτων κατάρτισης που αναφέρονται στο πρόγραµµα και των

σχεδίων ανάπτυξης που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDIA Plus που

θεσπίστηκε δυνάµει της απόφασης 2000/    /ΕΚ του Συµβουλίου ............. 1.

Άρθρο 4

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης

1. Οι αποδέκτες κοινοτικής στήριξης που συµµετέχουν στην εφαρµογή των δράσεων που

ορίζονται στο παράρτηµα, πρέπει να  αναλαµβάνουν ένα ουσιαστικό τµήµα της χρηµατοδότησης. Η

κοινοτική χρηµατοδότηση δεν θα υπερβαίνει το 50% του κόστους των δράσεων. Εντούτοις, στις

περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς στο παράρτηµα, το ποσοστό αυτό µπορεί να φθάσει έως

το 60% του κόστους των δράσεων.

                                                
1 Απόφαση 2000/    /ΕΚ του Συµβουλίου περί της εφαρµογής προγράµµατος για την

ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανοµής και της προώθησης των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων (MEDIA Plus - Ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) (2001 - 2005)
(Βλ. σελ.        της παρ. Επίσηµης Εφηµερίδας)
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2. Οι αποδέκτες κοινοτικής στήριξης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κατ' αρχήν η πλειονότητα των

συµµετεχόντων σε µια δράση κατάρτισης, υπήκοοι των κρατών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα,

δεν έχει την εθνικότητα της χώρας του αποδέκτη. Προς το σκοπό αυτό, µπορεί να περιληφθεί στην

κοινοτική χρηµατοδότηση της δράσης κατάρτισης και µια στήριξη για τη διευκόλυνση της

συµµετοχής επαγγελµατιών που προέρχονται από διαφορετικές γλωσσικές περιοχές.

3. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι, στο µέτρο του δυνατού, ένα επαρκές ποσοστό των κατ' έτος

διαθέσιµων κονδυλίων, το οποίο θα καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2,

διατίθεται για νέες δραστηριότητες.

4. Η κοινοτική χρηµατοδότηση καθορίζεται σε συνάρτηση µε το κόστος και τη φύση καθενός

από τα προβλεπόµενα σχέδια.

5. Το συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για την

περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, είναι [50] εκατοµµύρια ευρώ.

6. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εντός των

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 5

Εφαρµογή του προγράµµατος

1) Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος.
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2) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά τα θέµατα που

αναφέρονται παρακάτω θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης η οποία

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 :

α) οι γενικές κατευθύνσεις για όλες τις δράσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα,

β) το περιεχόµενο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, ο καθορισµός των

κριτηρίων και των διαδικασιών για την επιλογή των σχεδίων,

γ) το ενδεδειγµένο ποσοστό των κατ' έτος διαθέσιµων κονδυλίων για νέες

δραστηριότητες,

δ) λεπτοµέρειες παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων,

ε) κάθε πρόταση κοινοτικής χορήγησης η οποία υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ

ανά δικαιούχο και κατ' έτος. Το κατώφλιο αυτό δύναται να αναθεωρηθεί αφού ληφθεί

υπόψη η αποκτηθείσα πείρα,

3) Τα απαιτούµενα µέτρα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά µε όλους τους

άλλους τοµείς θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής του

άρθρου 6 παράγραφος 3. Αυτή η διαδικασία ισχύει και για την τελική επιλογή των γραφείων

τεχνικής βοήθειας.

4) Η τεχνική βοήθεια διέπεται από τις διατάξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο του

∆ηµοσιονοµικού κανονισµού.
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5) Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τακτικά και σε εύθετο

χρόνο, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης του προγράµµατος, ιδίως όσον αφορά τη

χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων.

Άρθρο 6

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

2. Στην περίπτωση που γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα

άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται

σε δύο µήνες.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη,

εξασφαλίζει τη συνολική συνοχή και συµπληρωµατικότητα µε άλλες πολιτικές, προγράµµατα και

συναφείς κοινοτικές δράσεις που έχουν επιπτώσεις στην κατάρτιση και στον οπτικοακουστικό

τοµέα.
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Η Επιτροπή εξασφαλίζει ιδίως το συντονισµό του παρόντος προγράµµατος µε τα άλλα κοινοτικά

προγράµµατα στον τοµέα της αρχικής κατάρτισης και της διαρκούς επιµόρφωσης, καθώς και µε τις

παρεµβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτού του

Ταµείου.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσµατική σύνδεση µεταξύ του παρόντος προγράµµατος και

των προγραµµάτων και δράσεων στους τοµείς της κατάρτισης και των οπτικοακουστικών µέσων

που διεξάγονται στα πλαίσια της συνεργασίας της Κοινότητας µε τις τρίτες χώρες και µε τους

αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.

Άρθρο 8

Συµµετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραµµα

1. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και

Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στις συµφωνίες σύνδεσης ή στα

πρόσθετα πρωτόκολλα, σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα, που έχουν συναφθεί

ή πρόκειται να συναφθούν µε τις χώρες αυτές.

2. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν η Κύπρος, η Μάλτα, η Τουρκία και οι χώρες της

ΕΖΕΣ που είναι µέλη της συµφωνίας ΕΟΧ, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων, σύµφωνα µε τις

διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές.

3. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι χώρες που είναι συµβαλλόµενα µέρη της

Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την διασυνοριακή τηλεόραση πέραν εκείνων που

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων, σύµφωνα µε τους

όρους που θα συµφωνηθούν µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
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4. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα των ευρωπαϊκών τρίτων χωρών που αναφέρονται στις

παραγράφους 1, 2 και 3 υπόκειται σε προηγούµενη εξέταση της συµβατότητας της εθνικής τους

νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου 6, παράγραφος 1,

δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

5. Το πρόγραµµα επιτρέπει επίσης τη συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες βάσει

συµπληρωµατικών πιστώσεων και µε από κοινού χρηµατοδοτική συµµετοχή σύµφωνα µε τις

διαδικασίες που θα συµφωνούνται µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Οι ευρωπαϊκές τρίτες χώρες

που αναφέρονται στην παράγραφο 3, οι οποίες δεν θα επιθυµούσαν πλήρη συµµετοχή στο

πρόγραµµα, µπορούν να επωφεληθούν µιας συνεργασίας υπό τους όρους που προβλέπονται στην

παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 9

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση

αποτελούν αντικείµενο εκ των προτέρων αξιολόγησης, παρακολούθησης και εκ των υστέρων

αξιολόγησης, και εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στο πρόγραµµα και τη διαφάνεια της

εφαρµογής του.

2. Οι επιλεγόµενοι αποδέκτες υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή.
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3. Μετά την υλοποίηση των σχεδίων, η Επιτροπή αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο

εκτελέστηκαν καθώς και τον αντίκτυπο της υλοποίησής τους, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσον

έχουν επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης για την επίπτωση και

την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, µε βάση τα αποτελέσµατα µετά από δύο έτη

εφαρµογής. Αυτή η έκθεση περιλαµβάνει δείκτες επιδόσεων όπως η επίπτωση στην απασχόληση.

Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εάν χρειασθεί, από οποιαδήποτε πρόταση προσαρµογής.

5. Μετά την εκτέλεση του προγράµµατος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών

λεπτοµερή έκθεση για την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.

Η έκθεση της Επιτροπής προβαίνει κυρίως σε εκτίµηση της προστιθέµενης αξίας που παρήγε η

χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας, των ενδεχόµενων επιπτώσεών της στην απασχόληση,

καθώς και των συντονιστικών µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7.
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Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001.

Βρυξέλλες,

Για το Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σκοπός του προγράµµατος, το οποίο στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών

µελών, είναι να επιτρέψει στους επαγγελµατίες να προσαρµοστούν στη διάσταση, ιδίως την

ευρωπαϊκή, της αγοράς των οπτικοακουστικών µέσων, προωθώντας την επαγγελµατική

κατάρτιση στους τοµείς :

− των νέων τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων της διαφύλαξης και της αξιοποίησης της

ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς,

− της οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και εµπορικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων

των νοµικών κανόνων, της διανοµής και της εµπορικής προώθησης,

− των τεχνικών συγγραφής σεναρίου και της ανάπτυξης νέων τύπων προγραµµάτων.

Οι δράσεις κατάρτισης λαµβάνουν υπόψη το νοµικό πλαίσιο που διέπει την διανοητική

ιδιοκτησία, και δη τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα.

Στις υποστηριζόµενες δράσεις κατάρτισης δύνανται να συµµετέχουν οι επαγγελµατίες των

σχετικών τοµέων του οπτικοακουστικού κλάδου και του ραδιοφώνου.

Το πρόγραµµα ενθαρρύνει τη συνεργασία στις προτεινόµενες δράσεις, µεταξύ διαφόρων

παραγόντων του οπτικοακουστικού κλάδου όπως σεναριογράφων, σκηνοθετών, παραγωγών,

προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η εµπορικότητα των σχεδίων χάρη στη στενότερη

συνεργασία µεταξύ των διαφόρων επαγγελµατικών κατηγοριών.
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1.1 Κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες

Η κατάρτιση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας χρησιµοποίησης, για τους

επαγγελµατίες, των προηγµένων τεχνικών δηµιουργίας και διάδοσης, ιδίως στους τοµείς των

κινούµενων σχεδίων, των γραφικών απεικονίσεων, των πολυµέσων και της διαλογικότητας,

συµπεριλαµβανοµένων των µεταπαραγωγικών τεχνικών που διευκολύνουν την διεθνή

κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων.

Οι προτεινόµενες δράσεις συνίστανται :

− στην προαγωγή της εκπόνησης και της ενηµέρωσης των ενοτήτων κατάρτισης στις νέες

τεχνολογίες των οπτικοακουστικών µέσων, συµπληρωµατικώς προς τις δράσεις των

κρατών µελών,

− στη δικτύωση των δράσεων κατάρτισης, στη διευκόλυνση των ανταλλαγών

εκπαιδευτών και επαγγελµατιών µέσω της χορήγησης υποτροφιών, της διοργάνωσης

περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη, της συµβολής

στην επιµόρφωση των εκπαιδευτών, και στη διδασκαλία εξ αποστάσεως, και της

προώθησης των ανταλλαγών και των εταιρικών σχέσεων στις οποίες συµµετέχουν οι

χώρες και οι περιφέρειες χαµηλής ικανότητας παραγωγής οπτικοακουστικών

προγραµµάτων και/ή περιορισµένου γλωσσικού ή γεωγραφικού πεδίου.
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1.2. Κατάρτιση στην οικονοµική, χρηµατοδοτική και εµπορική διαχείριση

Η κατάρτιση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελµατιών να

κατανοούν και να χρησιµοποιούν την ευρωπαϊκή διάσταση στους τοµείς της ανάπτυξης, της

παραγωγής, της εµπορικής προώθησης και της διανοµής/διάδοσης των οπτικοακουστικών

προγραµµάτων.

Οι προτεινόµενες δράσεις συνίστανται :

− στην προώθηση της εκπόνησης και της ενηµέρωσης ενοτήτων κατάρτισης στον τοµέα

της διαχείρισης συµπληρωµατικώς προς τις δράσεις των κρατών µελών και µε ιδιαίτερη

έµφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση,

− στη δικτύωση των δράσεων κατάρτισης, στη διευκόλυνση των ανταλλαγών

εκπαιδευτών και επαγγελµατιών µέσω της χορήγησης υποτροφιών, τηςδιοργάνωσης

περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη, της συµβολής

στην επιµόρφωση των εκπαιδευτών, και στη διδασκαλία εξ αποστάσεως, και της

προώθησης των ανταλλαγών και των εταιρικών σχέσεων στις οποίες συµµετέχουν οι

χώρες και οι περιφέρειες χαµηλής ικανότητας και/ή περιορισµένου γλωσσικού ή

γεωγραφικού πεδίου.
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1.3. Τεχνικές συγγραφής σεναρίου

Η κατάρτιση αυτή προορίζεται για τους έµπειρους σεναριογράφους και σκηνοθέτες, ώστε να

βελτιωθεί η ικανότητά τους για ανάπτυξη τεχνικών βασισµένων συγχρόνως στις

παραδοσιακές και διαλογικές µεθόδους συγγραφής και αφήγησης σε όλους τους τύπους

οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

Οι προτεινόµενες δράσεις συνίστανται :

− στην προώθηση της εκπόνησης και της ενηµέρωσης ενοτήτων κατάρτισης που αφορούν

τον προσδιορισµό των στοχευόµενων κοινών, στην προώθηση της έκδοσης και

ανάπτυξης σεναρίων για  ένα διεθνές κοινό, µε σκοπό µια παραγωγή υψηλής ποιότητας,

και στην προώθηση των σχέσεων µεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού και

διανοµέως,

− στη δικτύωση των δράσεων κατάρτισης, στη διευκόλυνση των ανταλλαγών

εκπαιδευτών και επαγγελµατιών µέσω της χορήγησης υποτροφιών, της διοργάνωσης

περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη, της συµβολής

στην επιµόρφωση των εκπαιδευτών, και στη διδασκαλία εξ αποστάσεως, και της

προώθησης των ανταλλαγών και των εταιρικών σχέσεων στις οποίες συµµετέχουν οι

χώρες και οι περιφέρειες χαµηλής ικανότητας παραγωγής οπτικοακουστικών

προγραµµάτων και/ή περιορισµένου γλωσσικού ή γεωγραφικού πεδίου.

1.4. ∆ίκτυα δραστηριοτήτων κατάρτισης

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των δικαιούχων στήριξης δυνάµει του προγράµµατος

προκειµένου να εντατικοποιήσουν τον συντονισµό των ενεργειών στον τοµέα της διαρκούς

κατάρτισης έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ευρωπαϊκά δίκτυα.
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1.5. ∆ραστηριότητες αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης

Σε ορισµένους τοµείς αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης όπου δεν είναι δυνατή καµιά άλλη

κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, µπορούν να υποστηριχθούν, κατ� εξαίρεση,

δραστηριότητες όπως σπουδές επιπέδου master's, στις οποίες υφίσταται σύνδεση µε τη

βιοµηχανία υπό µορφή εταιρικής σχέσης και/ή περιόδων άσκησης.

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Προσέγγιση

Για την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή, επικουρούµενη από την προβλεπόµενη

στο άρθρο 6 επιτροπή, θα ενεργεί σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Επίσης θα ζητεί τη

γνώµη των ενδιαφεροµένων εταίρων και θα µεριµνά ώστε η συµµετοχή των επαγγελµατιών

να αντικατοπτρίζει κατά τρόπο ισόρροπο την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλοµορφία.

Θα ενθαρρύνει τους δηµιουργούς ενοτήτων κατάρτισης να συνεργαστούν µε τα εκπαιδευτικά

ιδρύµατα, τον επαγγελµατικό κλάδο και τις επιχειρήσεις στην εκπόνηση και την

παρακολούθηση των δράσεών τους.
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Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι δηµιουργοί ενοτήτων κατάρτισης να χρησιµοποιούν όλα τα

µέσα για να τηρούν την αρχή του άρθρου 4 παρ. 2 και, εφόσον ειδικοί λόγοι δικαιολογούν

παρέκκλιση από αυτή την αρχή, να εξασφαλίζεται η κοινοτική προστιθέµενη αξία της

κατάρτισης.

Θα φροντίζει ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να παρέχουν γλωσσικές διευκολύνσεις, ιδίως

στον τοµέα των τεχνικών συγγραφής σεναρίων.

Θα διευκολύνει την συµµετοχή των ασκουµένων, ιδίως εκείνων που προέρχονται από χώρες

και περιφέρειες χαµηλής ικανότητας παραγωγής οπτικοακουστικών προγραµµάτων και/ή

περιορισµένου γλωσσικού ή γεωγραφικού πεδίου.

2.2. Κοινοτική συµβολή

Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση του συνολικού κόστους κατάρτισης εντάσσεται στο πλαίσιο

µιας κοινής χρηµατοδότησης µε τους δηµόσιους και/ή ιδιωτικούς εταίρους, κατά γενικό

κανόνα εντός των ορίων του 50%. Το ποσοστό αυτό µπορεί να φθάσει στο 60% για τις

δράσεις κατάρτισης που διεξάγονται σε χώρες και περιφέρειες χαµηλής ικανότητας

παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων και/ή περιορισµένου γεωγραφικού ή γλωσσικού

πεδίου.

Κατά κανόνα, οι κοινοτικές χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται για σχέδια στο

πλαίσιο του προγράµµατος µπορούν να καλύπτουν µέγιστη περίοδο τριών ετών, µε την

επιφύλαξη της περιοδικής επανεξέτασης της επιτευχθείσας προόδου.

Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εφαρµόζεται για τον

προσδιορισµό της διάθεσης των χρηµατοδοτήσεων για κάθε τύπο δράσης που εγγράφεται στο

σηµείο 1.



10939/2/00 REV 2 GA/chk,as 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG J   EL

Σύµφωνα µε τους κανόνες κοινοτικής χρηµατοδότησης και κατ' εφαρµογή της διαδικασίας

που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, η Επιτροπή θα εκπονήσει ένα σύνολο κανόνων

χρηµατοδότησης ώστε να ορισθεί το ανώτατο όριο παρέµβασης για κάθε δραστηριότητα

συνεχούς κατάρτισης και ανά εκπαιδευόµενο επαγγελµατία.

Οι δηµιουργοί ενοτήτων κατάρτισης και τα ιδρύµατα κατάρτισης θα επιλεγούν µέσω

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει, στο µέτρο του δυνατού, ότι ένα ενδεδειγµένο ποσοστό των

κατ' έτος διαθέσιµων κονδυλίων διατίθεται για νέες δραστηριότητες.

2.3. Εφαρµογή

2.3.1.Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 διαδικασία, η Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή το

πρόγραµµα. Προσφεύγει στη συνεργασία συµβούλων καθώς και σε γραφεία τεχνικής

βοήθειας που θα έχουν επιλεγεί µε διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, βάσει της

κλαδικής τους πραγµατογνωσίας, της εµπειρίας που απέκτησαν στο πλαίσιο του

προγράµµατος MEDIA II ή άλλων σχετικών εµπειριών. Η παροχή τεχνικής βοήθειας

χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Η Επιτροπή θα µπορεί επίσης

να συνάψει, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εταιρικές σχέσεις

για ενέργειες µε ειδικευµένους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που

δηµιουργήθηκαν βάσει άλλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Εureka

οπτικοακουστικών µέσων, το Eurimages και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του

Οπτικοακουστικού Τοµέα, µε σκοπό την εφαρµογή κοινών δράσεων που ανταποκρίνονται

στους στόχους του προγράµµατος στον τοµέα της κατάρτισης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την

οριστική επιλογή των δικαιούχων στήριξης βάσει του προγράµµατος και αποφασίζει για τις

χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που θα χορηγηθούν, στο πλαίσιο του άρθρου 5.
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Η Επιτροπή γνωστοποιεί τους λόγους της απόφασής της στους αιτούντες κοινοτική στήριξη

και µεριµνά για τη διαφάνεια της εφαρµογής του προγράµµατος.

Οι αποδέκτες διασφαλίζουν την προβολή της κοινοτικής συνδροµής.

Κατά την επιλογή των προς ενίσχυση δράσεων, η Επιτροπή, παράλληλα µε τις

προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2, λαµβάνει κυρίως υπόψη τα ακόλουθα

κριτήρια :

− εταιρική σχέση µεταξύ ιδρυµάτων κατάρτισης, οπτικοακουστικού κλάδου και

επιχειρήσεων,

− καινοτοµία της δράσης,

− πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα της δράσης (κυρίως αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, πχ.

εγχειρίδια),

− σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας της δράσης,

− ύπαρξη άλλων εθνικών ή κοινοτικών µέτρων στήριξης.

Για την υλοποίηση του προγράµµατος, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων που

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα και τις δράσεις δικτύωσης, η Επιτροπή αξιοποιεί τις

ικανότητες αναγνωρισµένων εµπειρογνωµόνων του οπτικοακουστικού κλάδου στον τοµέα

της κατάρτισης, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διανοµής και της προώθησης καθώς και

στον τοµέα της διαχείρισης των δικαιωµάτων, ιδίως στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
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Για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων στους οποίους

προσφεύγει, η Επιτροπή ορίζει διατάξεις περί του ασυµβίβαστου όσον αφορά τη συµµετοχή

αυτών των προσώπων στις προβλεπόµενες από το πρόγραµµα προσκλήσεις προς υποβολή

προτάσεων.

2.3.2.Η Επιτροπή, µέσω των κατάλληλων δράσεων, παρέχει ενηµέρωση ως προς τις δυνατότητες

που προσφέρονται από το πρόγραµµα, και εξασφαλίζει την προώθησή του. Επίσης, η

Επιτροπή παρέχει µέσω του ∆ιαδικτύου πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τις µορφές

ενισχύσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας για τον

οπτικοακουστικό τοµέα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, συνεχίζοντας τις

δραστηριότητες του δικτύου MEDIA Desks και Antennes MEDIA, και φροντίζοντας για την

ενίσχυση των επαγγελµατικών ικανοτήτων τους ώστε :

− να ενηµερώνονται οι επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα σχετικά µε τις

διάφορες µορφές ενισχύσεων που τους προσφέρονται στο πλαίσιο της πολιτικής της

Κοινότητας,

− να διασφαλίζεται η δηµοσιοποίηση και η προώθηση του προγράµµατος,

− να ενθαρρύνεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή επαγγελµατιών στις δράσεις

του προγράµµατος,

− να παρέχεται στους επαγγελµατίες η απαιτούµενη συνδροµή κατά την παρουσίαση των

σχεδίων τους που θα υποβληθούν κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
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− να διευκολύνονται οι διασυνοριακές συνεργασίες µεταξύ επαγγελµατιών,

− να διασφαλίζεται η επαφή µε τα λοιπά ιδρύµατα στήριξης των κρατών µελών, µε σκοπό

τη συµπληρωµατικότητα των δράσεων του προγράµµατος αυτού µε τα εθνικά µέτρα

στήριξης.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 24 Νοεµβρίου 2000 (21.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 23 Νοεµβρίου 2000

για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί της εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους
επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων
(MEDIA - Κατάρτιση) (2001-2005)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 31 Ιανουαρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, βασιζόµενη στο άρθρο 150 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

περί της εφαρµογής προγράµµατος κατάρτισης για τους επαγγελµατίες της βιοµηχανίας

οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 27 Απριλίου 2000.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 15 Ιουνίου 2000.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 6 Ιουλίου 2000.

5. Κατόπιν της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη

πρόταση απόφασης στις �..1

6. Στις 23 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο

251 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ.      ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης των

επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα, ώστε να τους προσφέρει τις γνώσεις και τις

ικανότητες για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και στις

άλλες αγορές.

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο, µε την κοινή θέση του, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής ως προς την

ουσία της επιφέροντας ορισµένες τροποποιήσεις τις οποίες έκρινε ευκταίες.

                                                
1 Υπό διαδικασία έγκρισης.
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2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1. Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.1.1 ∆ιαδικασίες επιτροπής (άρθρα 5 και 6)

Το Συµβούλιο εισήγαγε επιτροπολογία σύµφωνα µε την οποία οι αρµοδιότητες της

επιτροπής ασκούνται, αναλόγως του θέµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία είτε

διαχειριστικής είτε συµβουλευτικής επιτροπής.  Επίσης, το Συµβούλιο προσέθεσε στο

άρθρο 5 µια παράγραφο 4 που προβλέπει την τακτική και έγκαιρη ενηµέρωση σχετικά

µε την εφαρµογή του προγράµµατος.

2.1.2.Συνοχή και συµπληρωµατικότητα (άρθρο 7)

Το Συµβούλιο προσέθεσε αυτό το άρθρο µε σκοπό να εξασφαλισθεί η συνοχή και η

συµπληρωµατικότητα µε άλλες πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις της Κοινότητας.

2.1.3 Εθνικότητα των συµµετεχόντων σε δράση κατάρτισης (άρθρο 4, παρ. 2 και

Παράρτηµα, σηµείο 2.1)

Μολονότι το Συµβούλιο υποστηρίζει τον γενικό στόχο να είναι η πλειονότητα των

συµµετεχόντων σε µια δράση κατάρτισης υπήκοοι άλλων κρατών που συµµετέχουν στο

πρόγραµµα, σηµείωσε εν τούτοις ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται

αποδεκτός και χαµηλότερος αριθµός. Έκρινε, εποµένως, σκόπιµο να προσθέσει τις

λέξεις «κατ�αρχήν» στην παράγραφο 2 του άρθρου 4. Ενώ στην αρχική πρόταση η

διατύπωση ήταν «εθνικότητας διαφορετικής της χώρας όπου πραγµατοποιείται η εν

λόγω ενέργεια», στην κοινή θέση αυτό αντικαταστάθηκε µε τη διατύπωση «δεν έχει την

εθνικότητα της χώρας του αποδέκτη». Προσετέθη και η δυνατότητα στήριξης για

«γλωσσική διευκόλυνση» της συµµετοχής σε δράση κατάρτισης.

Το σηµείο 2.1 του Παραρτήµατος εξηγεί πότε θα είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση

από τον κανόνα της πλειονότητας όσον αφορά τους συµµετέχοντες σε δράση

κατάρτισης.
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2.1.4 ∆ιαφάνεια (Παράρτηµα, σηµείο 2.3.1)

Προκειµένου να βελτιωθεί η σηµερινή κατάσταση, το Συµβούλιο προσέθεσε στο

κείµενο, πρώτον, την απαίτηση να είναι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων της

Επιτροπής διαφανής για τους αιτούντες την κοινοτική στήριξη και, δεύτερον, την

απαίτηση για διαφάνεια καθ�όλη την εφαρµογή του προγράµµατος.

2.1.5 Άλλα θέµατα

- Συνεργασία µεταξύ διαφόρων παραγόντων του κλάδου (Παράρτηµα, σηµείο 1)

Το Συµβούλιο θέλησε να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων παραγόντων

της διαδικασίας δηµιουργίας, µεταξύ άλλων και µέσω των δράσεων κατάρτισης.

- Παρακολούθηση των δράσεων κατάρτισης (Παράρτηµα, σηµείο 2.1)

Το Συµβούλιο προσέθεσε τη δυνατότητα να συµπεριλαµβάνονται δράσεις

παρακολούθησης ως µέρος της δράσης.

- Πολυετή προγράµµατα (Παράρτηµα, σηµείο 2.2)

Η προσθήκη αυτή επιτρέπει την πολυετή χρηµατοδότηση δράσεων κατάρτισης.

- Αξιολόγηση των συµβούλων και των γραφείων τεχνικής βοήθειας (Παράρτηµα,

σηµείο 2.3.1)

Το Συµβούλιο θέλησε να διευκρινίσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τους συµβούλους και

τα γραφεία τεχνικής βοήθειας.

- Συνεργασία µε ειδικευµένους οργανισµούς (Παράρτηµα, σηµείο 2.3.1)

Το Συµβούλιο αποσαφήνισε το κείµενο σχετικά µε τους ενδεχόµενους εταίρους για

συνεργασία, αναφέροντας συγκεκριµένα φορείς που έχουν δηµιουργηθεί βάσει άλλων

κοινοτικών πρωτοβουλιών.
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- Προετοιµασία του παρόντος προγράµµατος (αιτιολογικές παράγραφοι 4 και 5)

Το Συµβούλιο προσέθεσε τις δύο αυτές αιτιολογικές παραγράφους για να προβάλει τις

προπαρασκευαστικές εργασίες που οδήγησαν στη θέσπιση του προγράµµατος.

2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους, 32 από τις 38

τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

2.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους και τις 32

τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή. Επίσης το Συµβούλιο, µε την

απαιτούµενη οµοφωνία, ενέκρινε εν µέρει ή ως προς την ουσία τους 5 από τις 6

τροπολογίες του Κοινοβουλίου που απέρριψε η Επιτροπή. Η µόνη τροπολογία την

οποία απέρριψε το Συµβούλιο ήταν η υπ�αριθ. 24.

2.2.3 Τροπολογία του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία αριθ. 24 σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του

προγράµµατος, δεδοµένου ότι, κατά τη γνώµη του, το ύψος της χρηµατοδότησης που

αποφασίστηκε δίνει στο πρόγραµµα τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει τους στόχους

του.
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση του αποτελεί εξισορροπηµένο κείµενο, το οποίο απηχεί

τις ανάγκες κατάρτισης στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα.

Το πρόγραµµα θεµελιώνεται στην καλή πείρα που έχει αποκτηθεί από τα προηγούµενα

κοινοτικά προγράµµατα στον τοµέα αυτόν ενώ παράλληλα τονίζει περισσότερο από εκείνα

την κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι η παρέµβαση επιτροπής σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του

Συµβουλίου στην επιλογή των συµβούλων και των Γραφείων Τεχνικής Βοήθειας που αναφέρονται

στο σηµείο 2.3.1. του παραρτήµατος δεν συµβαδίζει ούτε µε το ρόλο που ανατίθεται στην Επιτροπή

από το άρθρο 274 της Συνθήκης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, ούτε µε την

αρµοδιότητα της Επιτροπής ως αναθέτουσας αρχής που της αναγνωρίζεται από το ∆ηµοσιονοµικό

Κανονισµό. Εξάλλου, κατά την επιλογή αυτών των συµβούλων και των Γραφείων Τεχνικής

Βοήθειας, η Επιτροπή θα µεριµνά απαρέγκλιτα για την τήρηση των σχετικών διατάξεων της

οδηγίας 92/50/ΕΟΚ σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και του ∆ηµοσιονοµικού

Κανονισµού.»

_________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 28.11.2000
SEC(2000) 2108τελικό

1999/0275 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗΘΕΣΗ ΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝΠΡΟΤΑΣΗΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΕΡΙΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(MEDIA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2001-2005)
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥΦΑΚΕΛΟΥ

– Έγκριση της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 14 ∆εκεµβρίου 19991

– ∆ιαβίβαση της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο:
28 Ιανουαρίου 2000

– Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 27 Απριλίου 20002

– Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 6 Ιουλίου 20003

– Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών: 14 Ιουνίου 20004

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 22 Σεπτεµβρίου 20005

– Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 23 Νοεµβρίου 20006

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 14 ∆εκεµβρίου 1999 την πρότασή της
απόφασης σχετικά µε την παράταση του προγράµµατος MEDIA Κατάρτιση

(2001-2005).

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να πληροφορηθεί το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στο σχέδιο απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα MEDIA
Κατάρτιση µετά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
6 Ιουλίου 2000.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΩΣΠΡΟΣ ΤΗΝΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση του
Συµβουλίου σέβεται σε γενικές γραµµές την ουσία και το πνεύµα της πρότασης της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σηµειώνει ότι το Συµβούλιο συµµερίζεται τον κεντρικό
στόχο της πρότασης που συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της

βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων µέσω µιας ποιοτικής ενίσχυσης της
συνεχούς κατάρτισης που παρέχεται στους επαγγελµατίες της ευρωπαϊκής

βιοµηχανίας οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

1 COM (1999) 658τελικό – 99/0275 (COD)της 14ης ∆εκεµβρίου 1999
2

ΟΚΕ/2000/470της 27ης Απριλίου 2000
3 A5/2000/186
4

ΕΠ/2000/19της 14ης Ιουνίου 2000
5 COM (2000) 579τελικό της 21ης Σεπτεµβρίου 2000
6 ……
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3.2 Αποδοχή των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται στην τροποποιηµένη πρόταση που εξέδωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη

ανάγνωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση
λαµβάνει υπόψη, σε ευρεία κλίµακα, τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως όσον αφορά:

– τη σύσταση µιας µικτής επιτροπής (διαχείρισης και συµβουλευτικής) για τη

θέση σε εφαρµογή του προγράµµατος·

– την παγίωση του µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης του

προγράµµατος·

– τη συµπερίληψη µέτρων που αποσκοπούν να εξασφαλιστεί διαφάνεια κατά τη

θέση σε εφαρµογή του προγράµµατος·

– την ειδική µνεία των ενεργειών κατάρτισης που αφορούν το δικαίωµα

πνευµατικής ιδιοκτησίας·

– τη συµπερίληψη χρήσιµων διευκρινίσεων σχετικά µε τη δικτύωση των

κέντρων κατάρτισης και την ανταλλαγή καλής πρακτικής µεταξύ τους·

– τη µεγαλύτερη επίγνωση του αντίκτυπου των νέων τεχνολογιών, κυρίως

επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής τους στη διάδοση οπτικοακουστικών
προγραµµάτων·

– την ειδική µνεία κατάρτισης που να αφορά την ανάπτυξη νέων τύπων
οπτικοακουστικών προγραµµάτων.

3.3 Σηµεία σύγκλισης µεταξύ της κοινής θέσης και της πρότασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει υπόψη ορισµένες τροποποιήσεις εκ µέρους του
Συµβουλίου οι οποίες έχουν χαρακτήρα διασαφήνισης ή διευκρίνισης, κυρίως όσον
αφορά:

– τις διατάξεις σχετικά µε τη συµπληρωµατικότητα και το συντονισµό µεταξύ

του προγράµµατος και άλλων κοινοτικών πολιτικών·

– το γενικό στόχο µιας µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ διαφόρων παραγόντων

της βιοµηχανίας·

– τη δυνατότητα χορήγησης πολυετούς χρηµατοδότησης σε ορισµένες δράσεις

κατάρτισης·

– τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν ενέργειες παρακολούθησης της

υποστηριζόµενης δράσης κατάρτισης·

– τη συµπερίληψη, στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος, κατάρτισης για τη

µεταπαραγωγική δραστηριότητα·
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– την ενηµέρωση των αναφορών στα κίνητρα του προγράµµατος (αιτιολογικές
σκέψεις σχετικές µε το φόρουµ του Ελσίνκι και το σεµινάριο του Πόρτο)·

– τη συµπερίληψη, στις λεπτοµέρειες δράσης, της δυνατότητας
συγχρηµατοδότησης γλωσσικών διευκολύνσεων, έτσι ώστε να επιτραπεί

ευρύτερη πρόσβαση των επαγγελµατιών στις υποστηριζόµενες δράσεις
κατάρτισης.

3.4 Σηµεία απόκλισης µεταξύ της κοινής θέσης και της πρότασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Ορισµένες σηµαντικές αποκλίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σ’ αυτό το στάδιο
µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κοινής

θέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεράσπισε ένθερµα την πρότασή της ως προς αυτά
τα σηµεία τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο δήλωσης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής που θα περιληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου.

– Όσον αφορά την επιλογή των γραφείων τεχνικής βοήθειας (ΓΤΒ) που πρέπει

να επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρµογή του προγράµµατος,
το Συµβούλιο εξέδωσε διάταξη που αποβλέπει στη συµµετοχή της επιτροπής

στην τελική επιλογή του ή των ΓΤΒ, σύµφωνα µε τη συµβουλευτική
διαδικασία, καθώς και µια διάταξη που αποβλέπει στην προσθήκη ενός

κριτηρίου επιλογής στη διαδικασία επιλογής του ή των ΓΤΒ "Εµπειρία που
αποκτήθηκε στο πρόγραµµα MEDIA II ή άλλες εµπειρίες που αποκτήθηκαν

στον εν λόγω τοµέα". Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί αυτές τις
διατάξεις οι οποίες δεν είναι σύµφωνες ούτε µε το ρόλο εκτέλεσης του

προϋπολογισµού που αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 274 της
συνθήκης, ούτε µε την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής που της αναγνωρίζει ο

δηµοσιονοµικός κανονισµός. Ως προς το θέµα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
προβεί σε δήλωση προς συµπερίληψη στα πρακτικά του Συµβουλίου,
υπενθυµίζοντας επίσης ότι κατά την επιλογή αυτών των συµβούλων και
γραφείων τεχνικής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει µε

επιµέλεια για την τήρηση των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για
το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών και

των διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού.

– Όσον αφορά τo ελάχιστo ποσοστό αλλοδαπών συµµετεχόντων στις

εκδηλώσεις κατάρτισης που πρόκειται να τύχουν κοινοτικής ενίσχυσης, το
Συµβούλιο εισήγαγε µια τροποποίηση στην αρχή της πλειονότητας των

αλλοδαπών συµµετεχόντων, µε την εισαγωγή της διατύπωσης "κατά κανόνα"
(στο άρθρο 4.2) καθώς και µε τη µνεία των δυνατοτήτων απόκλισης στις

λεπτοµέρειες εφαρµογής (βλ. παράρτηµα 2.1 παράγραφος 3). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κρίνει ότι έχει επιτακτική σηµασία, λαµβανόµενης υπόψη της

κοινοτικής προστιθέµενης αξίας και της αρχής της αυξηµένης διακρατικής
συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος, να καταστεί η κατά πλειονότητα

συµµετοχή αλλοδαπών αυστηρά υποχρεωτική.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει αυτής της κοινής θέσης, η νοµοθετική διαδικασία µπορεί στο εξής να

συνεχιστεί µε τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την
επιφύλαξη των αναφερόµενων στο σηµείο 3.4, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι

όλα τα ευνοϊκά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί για να µπορέσει να ληφθεί µια τελική
απόφαση έγκαιρα, έτσι ώστε το πρόγραµµα MEDIA Κατάρτιση να καταστεί

λειτουργικό από 1ης Ιανουαρίου 2001.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΤΑΠΡΑΚΤΙΚΑ

Λαµβανοµένων υπόψη των τροποποιήσεων που εισήγαγε το Συµβούλιο στο άρθρο
5.2 και στο παράρτηµα 2.3.1. σχετικά µε τις λεπτοµέρειες επιλογής του ή των

γραφείων τεχνικής βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την εγγραφή της
ακόλουθης δήλωσης κατά την έγκριση της κοινής θέσης :

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η παρέµβαση µιας επιτροπής σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου στην επιλογή των συµβούλων και των

γραφείων τεχνικής βοήθειας που αναφέρονται στο σηµείο 2.3.1.του παραρτήµατος
δεν είναι σύµφωνη ούτε µε το ρόλο εκτέλεσης του προϋπολογισµού που αναθέτει

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το άρθρο 274 της συνθήκης ούτε µε την ιδιότητά της ως
αναθέτουσας αρχής που της αναγνωρίζει ο δηµοσιονοµικός κανονισµός.

Εξάλλου κατά την επιλογή αυτών των συµβούλων και γραφείων τεχνικής βοήθειας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει µε επιµέλεια για το σεβασµό των σχετικών

διατάξεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης
δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών και των διατάξεων του δηµοσιονοµικού

κανονισµού.


