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ΣΥΣΤΑΣΗ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.         /2000

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί της ενδοκοινοτικής κινητικότητας των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων,
των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 149 παράγραφος 4 και

150 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης4,

                                                
1 EE C ... της ........... σ.
2 ΕΕ C 168 της 16.6.2000, σ.25.
3 Γνώµη που δόθηκε στις 14 Ιουνίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ......(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) H διακρατική κινητικότητα των ατόµων συµβάλλει στην άνθηση των διαφόρων εθνικών

πολιτισµών και επιτρέπει στους ενδιαφεροµένους να εµπλουτίσουν το προσωπικά τους

πολιτισµικά και επαγγελµατικά βιώµατα και στο σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας να

επωφεληθεί αναλόγως· τα κεκτηµένα αυτά αποδεικνύονται ακόµα πιο αναγκαία στο πλαίσιο

των σηµερινών περιορισµένων προοπτικών απασχόλησης και σε µια αγορά εργασίας που

απαιτεί περισσότερη ευελιξία και ικανότητα προσαρµογής στις αλλαγές.

(2) Η κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών - είτε αυτή συµβαίνει στο πλαίσιο των κοινοτικών

προγραµµάτων είτε έξω από αυτό � εντάσσεται στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των

προσώπων η οποία  αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις ελευθερίες οι οποίες προστατεύονται

από τη συνθήκη· τα δικαιώµατα της ελεύθερης κυκλοφορίας και  της ελεύθερης διαµονής

αναγνωρίζονται για κάθε πολίτη της Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται από το

άρθρο 18 της συνθήκης.

(3) Η οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί καταργήσεως των

περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών µελών και των

οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας 1, αναγνωρίζει το δικαίωµα διαµονής των

µισθωτών εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους· η οδηγία 93/96/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών 2

υποχρεώνει τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν το δικαίωµα διαµονής για κάθε σπουδαστή

υπήκοο άλλου κράτους µέλους, ο οποίος γίνεται δεκτός σε πρόγραµµα επαγγελµατικής

κατάρτισης, καθώς και στον (στην) σύζυγό του και στα συντηρούµενα τέκνα τους οι οποίοι

δεν έχουν αυτό το δικαίωµα βάσει άλλης διάταξης του κοινοτικού δικαίου· εξάλλου, η οδηγία

90/364/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής 3

αναγνωρίζει γενικότερα το δικαίωµα διαµονής στους πολίτες της Ένωσης υπό ορισµένες

προϋποθέσεις.

                                                
 1 EE L 257 της 19.10.1968, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη

προσχώρησης του 1994.
2 EE L 317 της 18.12.1993, σ. 59.
3 EE L 180 της 13.7.1990, σ. 26.
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(4) Η κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωνοµένων ατόµων, των εθελοντών, των

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της αρχής της

απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 12 της

συνθήκης· η αρχή αυτή εφαρµόζεται στους τοµείς που καλύπτει η συνθήκη, όπως προκύπτει

από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Συνεπώς εφαρµόζεται και στους τοµείς της εκπαίδευσης,

της κατάρτισης και της νεολαίας.

(5) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των

συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη

των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας 1, ισχύει εν µέρει και για τους

σπουδαστές βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 307/1999 του Συµβουλίου 2.

(6) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου , της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας 3, προβλέπει την

ίση µεταχείριση των µισθωτών εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους οι οποίοι

έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη κυκλοφορία, όσον αφορά την πρόσβαση στην

εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση.

(7) Η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων για την πρόσβαση σε νοµοθετικώς

κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, όπως αυτό του εκπαιδευτικού, καθώς και για την άσκηση

αυτών, διέπεται στην Κοινότητα από το γενικό σύστηµα που καθιερώθηκε από τις οδηγίες

89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου 4 και 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου 5.

                                                
1 EE L 149 της 5.7.1971, σελ. 2. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1399/1999 (ΕE L 164 της 30.6.1999, σελ. 1).
2 ΕΕ L 38 της 12.2.1999, σελ. 1.
 3 EE L 257 της 19.10.1968, σελ. 2. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία µε τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2434/92 (ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σελ.1).
4 EE L 19 της 24.1.1989, σελ. 16.
5 EE L 209 της 24.7.1992, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/5/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 54 της 26.2.2000, σ. 42).
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(8) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1992 1 σχετικά µε τη διαφάνεια των

τυπικών προσόντων και εκείνο της 15ης Ιουλίου 1996 2 σχετικά µε τη διαφάνεια των

πιστοποιητικών επαγγελµατικής εκπαίδευσης καλούν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να

λάβουν µέτρα για την βελτίωση της αµοιβαίας κατανόησης των συστηµάτων προσόντων στα

διάφορα κράτη µέλη και των ίδιων των προσόντων, καθιστώντας τα σαφέστερα και πιο

κατανοητά και συνεπώς πιο διαφανή. Eξάλλου, ιδρύθηκε ένα ευρωπαϊκό φόρουµ στον τοµέα

της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων, προκειµένου να υποβάλει συγκεκριµένες

προτάσεις για την υλοποίηση αυτών των ψηφισµάτων. Οι πρώτες προτάσεις του

υποβλήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2000.

(9) Η συµµετοχή των νέων σε εθελοντικές διεθνικές δραστηριότητες συµβάλλει στο µελλοντικό

επαγγελµατικό προσανατολισµό τους, προωθεί την ανάπτυξη των κοινωνικών τους

προσόντων και την ισορροπηµένη τους ενσωµάτωση στην κοινωνία, συνεισφέροντας έτσι

στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών·επιπλέον, δεδοµένου ότι η εθελοντική δραστηριότητα

συνιστά συγκεκριµένη, µη κερδοσκοπική και µη αµειβόµενη δραστηριότητα αλληλεγγύης,

δεν είναι σκόπιµο να εξοµοιώνεται από την εθνική νοµοθεσία µε µισθωτή απασχόληση.

(10) Το Συµβούλιο ζήτησε εξάλλου από την Επιτροπή να µελετήσει τη δυνατότητα

εθελοντικής υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού συµπληρώµατος των διπλωµάτων

προκειµένου να δηµιουργηθεί συνέργεια µεταξύ της ακαδηµαϊκής και της

επαγγελµατικής αναγνώρισης 3. Οι εργασίες που πραγµατοποίησε για  το σκοπό αυτό η

Επιτροπή από κοινού µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και µε την UNESCO

ολοκληρώθηκαν και σύντοµα θα ακολουθήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

                                                
1 ΕΕ C 49 της 19.2.1993, σελ. 1.
2 ΕΕ C 224 της 1.8.1996, σελ 7.
3 ΕΕ C 195 της 6.7.1996, σελ. 6.
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(11) Παρά τις προαναφερθείσες διατάξεις, στο Πράσινο Βιβλίο «Εκπαίδευση, κατάρτιση,

έρευνα : τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα» που εξέδωσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο

του 1996, διαπιστώνεται η ύπαρξη εµποδίων στην κινητικότητα. Συνεπώς, οι διαφορές

µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το καθεστώς του σπουδαστή, του επιµορφωνοµένου

ατόµου, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή, και ιδίως οι διαφορές στις διατάξεις

σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής, το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση ή

φορολογία, αποτελούν εµπόδιο για την κινητικότητα. Οµοίως, το γεγονός ότι δεν

αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της εθελοντικής υπηρεσίας αποτελεί εµπόδιο στην

κινητικότητα των εθελοντών.

(12) Όσοι επιχειρούν να υλοποιήσουν την κινητικότητα στους τοµείς της εκπαίδευσης, της

κατάρτισης και της νεολαίας, ιδίως δε οι σπουδαστές, τα επιµορφωνόµενα άτοµα, οι

εθελοντές καθώς και οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, αποθαρρύνονται συχνά από τα

πολυάριθµα εµπόδια που αντιµετωπίζουν, όπως αποδεικνύουν οι αναφορές τους προς

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· εν προκειµένω, η Κοινότητα θα πρέπει να ανταποκριθεί

στις προσδοκίες των πολιτών της όσον αφορά την κινητικότητα σε θέµατα εκπαίδευσης

και επιµόρφωσης.

(13) Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του άρθρου 293 της Συνθήκης προς τα κράτη µέλη να

διεξάγουν, µεταξύ άλλων, διµερείς διαπραγµατεύσεις, εφόσον είναι αναγκαίο, για να

εξασφαλίσουν προς όφελος των υπηκόων τους την κατάργηση της διπλής φορολογίας

εντός της Κοινότητας, υπενθυµίζεται ότι αυτό το δίκτυο διµερών συµβάσεων δεν έχει

ολοκληρωθεί ακόµη, µε αποτέλεσµα να εξακολουθούν να υφίστανται εµπόδια στην

κινητικότητα.

(14) Το Πράσινο Βιβλίο πρότεινε σειρά αξόνων δράσης για την άρση αυτών των εµποδίων,

οι οποίοι εγκρίθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, στο πλαίσιο των συζητήσεων που

οργανώθηκαν σχετικώς σε όλα τα κράτη µέλη· είναι, συνεπώς, αναγκαίο να αρθούν

αυτά τα εµπόδια στην κινητικότητα·θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες

των περισσότερο µειονεκτικών και ευάλωτων οµάδων, όπως τα άτοµα µε ειδικές

ανάγκες.
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(15) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβώνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 εκφράσθηκε

υπέρ της κινητικότητας ως θεµελιώδους στοιχείου µέσα στη νέα κοινωνία της γνώσης και στο

πλαίσιο της προώθησης της δια βίου κατάρτισης· κάλεσε τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και

την Επιτροπή :

- να λάβουν τα αναγκαία µέτρα, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους,

προκειµένου να ενθαρρύνουν την κινητικότητα των φοιτητών,  των εκπαιδευτικών και

των εκπαιδευτών, ειδικότερα µέσω της άρσης των κωλυµάτων, µέσω της αυξηµένης

διαφάνειας στην αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών και

κατάρτισης, καθώς και µέσω  ειδικών µέτρων για την κατάργηση των εµποδίων στην

κινητικότητα των εκπαιδευτικών µέχρι το 2002,

- να δηµιουργήσουν κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο βιογραφικών σηµειωµάτων προκειµένου

να διευκολυνθεί η κινητικότητα µε το να βοηθηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα

κέντρα κατάρτισης και οι εργαζόµενοι να αξιολογούν καλύτερα τις αποκτηθείσες

γνώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει εξάλλου καλέσει το Συµβούλιο και την Επιτροπή να

µελετήσουν τη δηµιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων για τις δυνατότητες απασχόλησης

και µαθητείας, η οποία  µπορεί να διευκολύνει την κινητικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα

την ικανότητα επαγγελµατικής ενσωµάτωσης και µειώνοντας  το έλλειµµα προσόντων.

(16) Η κινητικότητα ευνοεί τη γνωριµία µε νέες πολιτιστικές και κοινωνικές

πραγµατικότητες·πρέπει συνεπώς να διευκολυνθεί η πολιτιστική προετοιµασία και η

απόκτηση βασικών γνώσεων όσον αφορά τον τρόπο ζωής και εκµάθησης και τις

ισχύουσες πρακτικές εργασίας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η κοινωνική

επανένταξη των ατόµων κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους, κυρίως

εκπαιδεύοντας στη διαπολιτισµικότητα τα κατάλληλα άτοµα επαφής των οµάδων

στόχων (καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστηµίων, εκπαιδευτικούς

και εκπαιδευτές αρµόδιους για την επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαιδευτικούς και

διευθυντές σχολείων, προσωπικό των οργανώσεων ανταλλαγής, τόσο κατ� οίκον όσο
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και στις χώρες υποδοχής), να ενθαρρυνθούν δε τα ινστιτούτα κατάρτισης να ορίσουν το

αρµόδιο προσωπικό για το συντονισµό και τη διευκόλυνση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

των εν λόγω ατόµων .

(17) Η παρούσα σύσταση διατυπώνεται σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του

άρθρου 5, στο βαθµό που απαιτείται κοινοτική δράση, η οποία συµπληρώνει η δράση

των κρατών µελών, για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα· σε αυτό το πλαίσιο

πρέπει να τονιστεί, ότι η κινητικότητα απαιτεί κοινοτική παρέµβαση, λόγω του ότι

παρουσιάζει, ως εκ της φύσεώς της, διακρατικές πτυχές· η παρούσα σύσταση

διατυπώνεται επίσης σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου

δεδοµένου ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκοµένων

στόχων.

(18) Η παρούσα σύσταση αποβλέπει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών

µελών σε θέµατα κινητικότητας, µε υποστήριξη των δράσεών τους και πλήρη σεβασµό των

εκ της εθνικής νοµοθεσίας αρµοδιοτήτων τους, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση των

προσκλήσεων που περιέχει.

(19) Η παρούσα σύσταση αφορά τους υπηκόους κρατών µελών που επιθυµούν να αποκτήσουν

εµπειρία σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο της καταγωγής τους· ωστόσο, πρέπει να

υπενθυµιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999,

δήλωσε σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει «ισότιµη µεταχείριση στους

υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια κράτους µέλους» και ότι µια

πιο ενεργητική πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως φιλοδοξία να τους

προσφέρει δικαιώµατα και να τους επιβάλλει υποχρεώσεις ανάλογες µε αυτές των πολιτών

της Ένωσης· στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος θα

πρέπει να χορηγείται σύνολο δικαιωµάτων, σε αυτό το κράτος µέλος, κατά το δυνατόν

πλησιέστερων προς τα δικαιώµατα των οποίων απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης.
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(20) Η συµµετοχή στα κοινοτικά προγράµµατα σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη

νεολαία είναι ανοικτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και τις συνδεδεµένες Χώρες της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται

στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα συµπληρωµατικά πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των

αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης, στην Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία· για το σκοπό

αυτό η παρούσα σύσταση πρέπει να γνωστοποιηθεί σε αυτές τις χώρες και να διευκολυνθεί η

κινητικότητα των υπηκόων αυτών των χωρών οι οποίοι, στο πλαίσιο ενός κοινοτικού

προγράµµατος, πραγµατοποιούν σπουδές ή κατάρτιση, συµµετέχουν σε εθελοντικές

δραστηριότητες ή πραγµατοποιούν δραστηριότητα εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτού εντός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(21) Τα κοινοτικά προγράµµατα, µεταξύ των οποίων τα προαναφερθέντα, επέτρεψαν να

αναπτυχθούν σε κοινοτικό επίπεδο ορθές πρακτικές και σηµαντικά µέσα που αποσκοπούν

στη διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, των επιµορφωνoµένων ατόµων, των

εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών· θα πρέπει να επιδιωχθεί η ευρύτερη

δυνατή χρήση αυτών των ορθών πρακτικών και των µέσων,

I. ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ στα κράτη µέλη :

1. Κοινά µέτρα για όλες τις κατηγορίες ατόµων που αφορά η παρούσα σύσταση :

α) να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα ώστε να αρθούν τα νοµικά και διοικητικά

εµπόδια στην κινητικότητα των προσώπων που αρχίζουν σε άλλο κράτος µέλος κύκλο

σπουδών, περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης, εθελοντική δραστηριότητα, δραστηριότητα

εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτού, ιδίως στο πλαίσιο κοινοτικών προγραµµάτων (ιδίως Σωκράτης,

Leonardo da Vinci, Νεολαία) ή εκτός του πλαισίου αυτού·να προωθήσουν, σε συνεργασία µε

την Επιτροπή, την ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών που αφορούν τη διακρατική

κινητικότητα των ενδιαφερόµενων ατόµων καθώς και τις διάφορες πτυχές της παρούσας

σύστασης,
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β) να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα προκειµένου να αµβλύνουν τα γλωσσικά και

πολιτιστικά εµπόδια, λ.χ. :

− να ενθαρρύνουν την εκµάθηση τουλάχιστον δύο κοινοτικών γλωσσών και να

ευαισθητοποιήσουν τους νέους, ιδίως ως προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης και

το σεβασµό των πολιτιστικών και κοινωνικών διαφορών,

− να ενθαρρύνουν τη γλωσσική και πολιτιστική προετοιµασία πριν από κάθε µέτρο

κινητικότητας,

γ) να προωθήσουν την ανάπτυξη διάφορων µηχανισµών χρηµατοδοτικής στήριξης της

κινητικότητας (επιδόµατα, υποτροφίες, επιδοτήσεις, δάνεια, κ.λπ.), και ιδίως :

− να διευκολύνουν τη δυνατότητα µεταφοράς των υποτροφιών και των εθνικών

ενισχύσεων,

− να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να διευκολυνθούν και να απλουστευθούν οι

διαδικασίες µεταφοράς και πληρωµής στο εξωτερικό των υποτροφιών και των λοιπών

ενισχύσεων,

δ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να προωθήσουν έναν ευρωπαϊκό χώρο τυπικών προσόντων,

δηλ. να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να αποδείξουν στον οικείο χώρο, ιδίως ακαδηµαϊκό και

επαγγελµατικό, του κράτους καταγωγής τους, τους τίτλους και την εµπειρία που απέκτησαν

στο κράτος υποδοχής. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε την προώθηση των στόχων των

ψηφισµάτων του 1992
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και του 1996 σχετικά µε τη διαφάνεια των τυπικών προσόντων και των πιστοποιητικών

κατάρτισης, µε την ενθάρρυνση της χρήσης του εγγράφου «Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο κατάρτισης

(Εuropass-formation)» που προβλέπεται στην απόφαση 1999/51/ΕΚ του Συµβουλίου της

21ης ∆εκεµβρίου 1998 για την προώθηση των ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης

κατάρτισης 1, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας, καθώς και του ευρωπαϊκού

συµπληρώµατος διπλωµάτων, καθώς και µε την υλοποίηση των συµπερασµάτων του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, ιδίως µε την

κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου βασικών προσόντων και ενός κοινού ευρωπαϊκού

υποδείγµατος βιογραφικού σηµειώµατος.

ε) να εξετάσουν σε ποιό βαθµό τα άτοµα που αφορά η παρούσα σύσταση µπορούν να

επωφεληθούν από τους µηχανισµούς στήριξης που παρέχονται στις ίδιες κατηγορίες

προσώπων στη χώρα υποδοχής, όπως π.χ. τα χαµηλότερα ναύλα στις δηµόσιες συγκοινωνίες,

η χρηµατική βοήθεια για τη στέγαση και τη διατροφή, η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες και τα

µουσεία, κλπ., εξαιρουµένων των παροχών κοινωνικής ασφάλισης· εν προκειµένω θα πρέπει

να µελετηθεί η εισαγωγή µιας «κάρτας ατόµου υπό καθεστώς κινητικότητας».

στ) να συµβάλλουν ώστε οι ενδιαφερόµενοι για την κινητικότητα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε

κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τις δυνατότητες σπουδών, κατάρτισης, συµµετοχής σε

εθελοντική δραστηριότητα, άσκησης δραστηριότητας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτού στα άλλα

κράτη µέλη, επεκτείνοντας το έργο των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης σχετικά µε την

Αναγνώριση Ακαδηµαϊκών Τίτλων, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Κέντρων Πληροφόρησης και

του Europe Direct, ιδίως ως προς τις ακόλουθες πτυχές :

− βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις (ιδίως

όσον αφορά τους µηχανισµούς χρηµατοδοτικής στήριξης) πραγµάτωσης της

διακρατικής κινητικότητας.

                                                
1 EE L 17 της 22.1.1999, σελ. 45.
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− µέριµνα ώστε οι πολίτες να έχουν επίγνωση των δικαιωµάτων τους, βάσει του

κανονισµού ΕOΚ αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου, και των υφισταµένων αµοιβαίων

συµφωνιών, όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη που διαθέτουν για το διάστηµα που

διαµένουν προσωρινά σε άλλο κράτος µέλος,

− ενθάρρυνση της κατάρτισης και της τακτικής ενηµέρωσης των διοικητικώς υπευθύνων,

όλων των επιπέδων, ως προς το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της κινητικότητας,

− συµµετοχή στις εργασίες δηµιουργίας ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων σχετικά µε τις

δυνατότητες απασχόλησης και µαθητείας, στο πλαίσιο αποκεντρωµένων διαδικασιών,

µε πλήρη εκµετάλλευση των υφισταµένων δοµών και µηχανισµών όπως το Ευρωπαϊκό

∆ίκτυο Απασχόλησης (EURES),

ζ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε οι κατηγορίες ατόµων που αφορά η παρούσα σύσταση να

µην αποτελούν  αντικείµενο διακρίσεων στα κράτη µέλη καταγωγής τους σε σχέση µε τις

ίδιες κατηγορίες ατόµων που δεν πραγµατοποιούν δραστηριότητα διακρατικής κινητικότητας,

η) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να αρθούν τα εµπόδια στην κινητικότητα υπηκόων τρίτων

χωρών οι οποίοι πραγµατοποιούν σπουδές ή κατάρτιση, συµµετέχουν σε εθελοντική

εµπειρία, ασκούν δραστηριότητα εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτού, στο πλαίσιο κοινοτικού

προγράµµατος, ιδίως δε των προγραµµάτων Σωκράτης, Leonardo da Vinci και «Νεολαία»,
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2. Μέτρα που αφορούν ειδικότερα τους σπουδαστές :

α) να διευκολύνουν την αναγνώριση από το κράτος µέλος καταγωγής, για ακαδηµαϊκούς

σκοπούς, της περιόδου σπουδών που πραγµατοποιήθηκε στο κράτος µέλος υποδοχής·γι' αυτό

το σκοπό πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση του συστήµατος ECTS (European Credit Tranfer

System � Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων) το οποίο, βασιζόµενο

στη διαφάνεια των προγραµµάτων σπουδών, εγγυάται την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών

γνώσεων χάρη σε σύµβαση που συνάπτεται εκ των προτέρων µεταξύ του σπουδαστή και των

εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων των χωρών καταγωγής και υποδοχής,

β) επί πλέον, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι αποφάσεις των αρµόδιων αρχών σε

θέµατα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης να λαµβάνονται µέσα σε εύλογες προθεσµίες, να είναι

αιτιολογηµένες και να επιδέχονται διοικητική και/ ή δικαστική προσφυγή,

γ) να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να εκδίδουν συµπληρωµατικό ευρωπαϊκό

πιστοποιητικό ως διοικητικό παράρτηµα του διπλώµατος, µε το οποίο θα περιγράφονται οι

σπουδές που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώρισή τους,

δ) να ενθαρρύνουν µαθητές και σπουδαστές να πραγµατοποιούν ένα µέρος των σπουδών τους

σε άλλο κράτος µέλος, και να διευκολύνουν την αναγνώριση των περιόδων σπουδών τις

οποίες οι µαθητές και σπουδαστές ολοκλήρωσαν σε άλλο κράτος µέλος,

ε) να λάβουν ή να ενθαρρύνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να

προσάγουν ευκολότερα την απόδειξη ότι διαθέτουν υγειονοµική κάλυψη ή αντίστοιχη

ασφάλιση προκειµένου να λάβουν την άδεια παραµονής,
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στ) να διευκολύνουν την ένταξη (ακαδηµαϊκός προσανατολισµός, ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια,

κτλ.) του µετακινούµενου σπουδαστή στο εκπαιδευτικό σύστηµα του κράτους µέλους

υποδοχής καθώς και την επανένταξή του στο εκπαιδευτικό σύστηµα του κράτους µέλους

καταγωγής του, όπως αυτό συµβαίνει και στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης,

3. Μέτρα που αφορούν ειδικότερα τα επιµορφωνόµενα άτοµα :

α) να προωθήσουν τον συνυπολογισµό, στο κράτος µέλος καταγωγής, της κατάρτισης που

αποδεδειγµένως πραγµατοποιήθηκε στο κράτος µέλος υποδοχής· για το σκοπό αυτό, πρέπει

να ενθαρρυνθεί η χρήση µεταξύ άλλων του «Ευρωπαϊκού Βιβλιαρίου κατάρτισης

(Εuropass-formation)»,

β) να ενθαρρύνουν την χρήση πιο διαφανών υποδειγµάτων για τα πιστοποιητικά επαγγελµατικής

κατάρτισης που αναφέρονται στο ψήφισµα του 1996 σχετικά µε τη διαφάνεια των

πιστοποιητικών επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και στις προτάσεις που υπέβαλε το

Ευρωπαϊκό φόρουµ στον τοµέα της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων,

προκειµένου:

− να χορηγείται, µαζί µε τα επίσηµα εθνικά πιστοποιητικά, η µετάφρασή τους ή/και

συµπληρωµατικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό,

− να ορίσουν εθνικά σηµεία αναφοράς, αρµόδια να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα

εθνικά επαγγελµατικά προσόντα,
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γ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα, σύµφωνα µε την κοινοτική και την εθνική τους νοµοθεσία, ώστε

τα άτοµα που µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος για να παρακολουθήσουν αναγνωρισµένη

κατάρτιση να µην υφίστανται διακρίσεις - όσον αφορά τη σχετική κοινωνική προστασία,

περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων διοικητικών διατυπώσεων, όπως λ.χ. ιατρική

περίθαλψη και άλλοι συναφείς τοµείς,

δ) να λάβουν τα δέοντα διοικητικά µέτρα ώστε να διευκολύνουν τη συγκέντρωση αποδείξεων

ότι το άτοµο που πραγµατοποιεί περίοδο κατάρτισης σε άλλο κράτος µέλος διαθέτει όντως

επαρκείς πόρους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 90/364/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

4. Μέτρα που αφορούν ειδικότερα τους εθελοντές :

α) να µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις να λαµβάνουν υπόψη

την ιδιαιτερότητα της εθελοντικής δραστηριότητας,

β) να προωθήσουν το συνυπολογισµό, στο κράτος µέλος καταγωγής, της εθελοντικής

δραστηριότητας που πραγµατοποιήθηκε στο κράτος µέλος υποδοχής, µέσω µιας βεβαίωσης

συµµετοχής των ατόµων στα σχέδια εθελοντικής υπηρεσίας, η οποία θα περιγράφει την

αποκτηθείσα πείρα, στο πλαίσιο του στόχου της υλοποίησης ενός  κοινού ευρωπαϊκού

υποδείγµατος βιογραφικού σηµειώµατος,

γ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα, σύµφωνα µε την κοινοτική και την εθνική τους νοµοθεσία, ώστε

οι εθελοντές και οι οικογένειές τους να µην υφίστανται διακρίσεις λόγω της κινητικότητας

όσον αφορά τη σχετική κοινωνική προστασία, όπως λ.χ. την ιατρική περίθαλψη και την

πολιτική υπέρ της οικογενείας,
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δ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, ώστε η εγκεκριµένη

εθελοντική δραστηριότητα να µην εξοµοιώνεται µε µισθωτή απασχόληση.

5. Μέτρα που αφορούν ειδικότερα τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές :

α) να λάβουν όσο είναι δυνατόν υπόψη τα προβλήµατα των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που

πραγµατοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας περιορισµένης διάρκειας, µε αποτέλεσµα να

υπόκεινται στις νοµοθεσίες πλειόνων κρατών µελών, και να ενθαρρύνουν τη σχετική

συνεργασία,

β) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να διευκολύνουν την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και

των εκπαιδευτών προς ένα άλλο κράτος µέλος, λ.χ. :

− προβλέποντας µηχανισµούς αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που

βρίσκονται σε ευρωπαϊκή κινητικότητα,

− µεριµνώντας για τη δηµιουργία µηχανισµών που διευκολύνουν την ένταξή τους στο

ίδρυµα υποδοχής,

− εξετάζοντας το ενδεχόµενο της εισαγωγής ευρωπαϊκών περιόδων κατάρτισης, σύµφωνα

µε διαδικασίες καθοριζόµενες σε εθνικό επίπεδο, που διευκολύνουν την κινητικότητα,

γ) να ενθαρρύνουν την εισαγωγή ευρωπαϊκής διάστασης στο επαγγελµατικό περιβάλλον των

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, ιδίως :

− στο περιεχόµενο των προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και

εκπαιδευτών,
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− ενθαρρύνοντας τις επαφές µεταξύ των κέντρων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και

εκπαιδευτών, που βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη, µεταξύ άλλων µε τις ανταλλαγές και

τις περιόδους πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος µέλος,

δ) να προωθήσουν τον συνυπολογισµό της εµπειρίας ευρωπαϊκής κινητικότητας ως ενός από τα

στοιχεία της σταδιοδροµίας των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών,

II. ΚΑΛΟΥΝ τα κράτη µέλη :

− να εκπονούν ανά διετία έκθεση  σχετικά µε την υλοποίηση των διάφορων πτυχών που

αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας σύστασης και να τη διαβιβάζουν στην Επιτροπή,

III. ΚΑΛΟΥΝ την Επιτροπή :

α) να συγκροτήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων, στους οποίους θα συγκαταλέγονται άτοµα που

γνωρίζουν τις διάφορες οµάδες-στόχους της παρούσας σύστασης και όπου θα

εκπροσωπούνται όλα τα κράτη µέλη, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή

πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της παρούσας σύστασης,

β) να συνεχίσει να συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο,

µεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων,

προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή ορθών πληροφοριών και εµπειριών όσον

αφορά την εφαρµογή των µέτρων της παρούσας σύστασης,

γ) να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών ανά διετία  έκθεση, η οποία θα συντάσσεται

βάσει της συµβολής των κρατών µελών όσον αφορά την υλοποίηση των διάφορων πτυχών

που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας σύστασης,



13258/1/00 REV 1 ΑΑ/ag 17
DG J   EL

δ) να µελετήσει τις λεπτοµέρειες της εισαγωγής µιας κάρτας

µαθητή/σπουδαστή/επιµορφωνόµενου ατόµου/εθελοντή στο πλαίσιο της Κοινότητας, που θα

επιτρέπει στον κάτοχό της να επιτυγχάνει διάφορες εκπτώσεις κατά την περίοδο της

κινητικότητάς του,

ε) να καταρτίσει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας σε θέµατα προώθησης της

διαφάνειας των προσόντων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στο Europass των τρίτων

χωρών που συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα, καθώς και σε θέµατα τίτλων

επαγγελµατικής κατάρτισης,

στ) να µελετήσει τα µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,

ώστε να διεξάγεται ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις δυνατότητες εκπαίδευσης,

κατάρτισης, συµµετοχής σε εθελοντική δραστηριότητα, άσκησης δραστηριότητας

εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτή στα άλλα κράτη µέλη.

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ

Η παρούσα σύσταση δεν αφορά τα άτοµα που αναφέρονται κατωτέρω παρά µόνον στο βαθµό που

προτίθενται να αποκτήσουν εµπειρία κινητικότητας που συνεπάγεται προσωρινή διαµονή,

διάρκειας η οποία κατ� αρχήν δεν υπερβαίνει το έτος, µεταξύ δύο κρατών µελών, του κράτους

καταγωγής και του κράτους υποδοχής. Η εµπειρία αυτή λήγει κατά κανόνα µε την επιστροφή στο

κράτος καταγωγής. Τα εν λόγω άτοµα διατηρούν τη νόµιµη κατοικία τους στο κράτος καταγωγής,

όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους.

I. Σπουδαστές

Τα άτοµα που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο

149, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση της συνθήκης,

II. Επιµορφωνοµένα άτοµα

Τα άτοµα τα οποία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την επαγγελµατική τους κατάσταση,

ακολουθούν πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου,

συµπεριλαµβανοµένης της ανωτάτης παιδείας,

III. Εθελοντές

Τα άτοµα, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, τα οποία, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής εθελοντικής

υπηρεσίας» του κοινοτικού προγράµµατος «Νεολαία» ή στο πλαίσιο διακρατικών σχεδίων

εθελοντικής υπηρεσίας µε προϋποθέσεις παρόµοιες µε εκείνες της «Ευρωπαϊκής εθελοντικής

υπηρεσίας», αναλαµβάνουν συγκεκριµένη, µη κερδοσκοπική και µη αµειβόµενη

δραστηριότητα αλληλεγγύης, η οποία τα βοηθά να αποκτήσουν κοινωνικές και προσωπικές

ικανότητες,
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IV. ∆ιδάσκοντες

Τα άτοµα που παρέχουν διδασκαλία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως αυτά που αναφέρονται

στο άρθρο 149, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση της συνθήκης,

V. Εκπαιδευτές

Τα άτοµα που παρέχουν κατάρτιση τόσο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων

επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 150, παράγραφος 2,

τέταρτη περίπτωση της συνθήκης ΕΚ, όσο και στο πλαίσιο κέντρων µαθητείας ή

επιχειρήσεων.

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 21 Ιανουαρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο, πρόταση συστάσεως, ερειδόµενη στα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης για την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, περί της κινητικότητας, εντός της Κοινότητας, των σπουδαστών,

επιµορφωνόµενων ατόµων, εθελοντών, καθηγητών και εκπαιδευτών.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε την γνώµη της στις 27 Απριλίου 2000.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε την γνώµη της στις 15 Ιουνίου 2000.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την γνώµη του στις 5 Οκτωβρίου 2000.

5. Υπό το φως της γνώµης της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε στις

9 Νοεµβρίου 2000 τροποποιηµένη πρόταση απόφασης.

6. Στις 19 Ιανουαρίου 2001 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στην πρόταση συνιστάται να λαµβάνουν τα κράτη µέλη µέτρα, σεβόµενα απολύτως τις

ευθύνες τους, για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των διαφόρων κατηγοριών προσώπων

που καλύπτονται από τη σύσταση. Οι συστάσεις αυτές λαµβάνουν τη µορφή κοινών µέτρων

που είναι ειδικά για σπουδαστές, επιµορφωνόµενα άτοµα, εθελοντές, εκπαιδευτικούς και

εκπαιδευτές. Καλείται η Επιτροπή να παράσχει την κατάλληλη ενθάρρυνση για την

συνεργασία σ�αυτόν τον τοµέα, καθώς και τεχνική βοήθεια και παρακολούθηση.
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1. Γενικά σχόλια

Με την κοινή του θέση, το Συµβούλιο ενέκρινε το βασικό πνεύµα της πρότασης της
Επιτροπής εισάγοντας όµως και τις τροποποιήσεις που θεωρούσε αναγκαίες, κυρίως έχοντας
υπόψη τη νοµική βάση.

2. Ειδικά σχόλια

2.1. Τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής, στις οποίες προέβη το Συµβούλιο

2.1.1.Μέτρα στους τοµείς της πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

− Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας (σηµείο
αιτιολογικού 15, τµήµατα Ι παρ.1(δ), Ι παρ. 4(β)

Το Συµβούλιο έλαβε απολύτως υπόψη τα ανωτέρω συµπεράσµατα, όσον αφορά
την κινητικότητα, όπως εκτίθεται και στο 15ο σηµείο του αιτιολογικού και
µνηµόνευσε επίσης τις ειδικές προτάσεις µεταξύ των κοινών µέτρων και όσες
αφορούν τους εθελοντές.

− Μέτρα που αφορούν όλες τις κατηγορίες (τµήµα Ι παρ. 1)

Το τµήµα αυτό αναδιατυπώθηκε προκειµένου να καθίσταται σαφής η ανάγκη
γλωσσικής και πολιτισµικής µύησης και προετοιµασίας (θέµα στο οποίο επίσης
αναφέρεται και το 16ο σηµείο του αιτιολογικού). Μεγαλύτερη σαφήνεια και
έµφαση δόθηκε επίσης στα θέµατα προσόντων, ενηµέρωσης και των ωφεληµάτων
(πλην της κοινωνικής ασφάλισης) των οποίων ενδεχοµένως να απολαύουν τα
πρόσωπα σε κινητικότητα καθώς επίσης και ο διακανονισµός οικονοµικής
στήριξης για την κινητικότητα.

− Μέτρα που αφορούν τους σπουδαστές (τµήµα Ι παρ. 2)

Οι βασικές τροποποιήσεις, τις οποίες το Συµβούλιο θεώρησε κατάλληλες,
αφορούν ορισµένους διακανονισµούς για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση καθώς και
την επιβεβαίωση του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η κινητικότητα στο
στάδιο προ του πανεπιστηµίου.
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− Μέτρα που αφορούν τους επιµορφωνόµενους (τµήµα Ι. παρ. 3)

Το Συµβούλιο θεώρησε ότι στο κείµενο πρέπει να γίνεται σαφέστερη διάκριση

µεταξύ της χρήσης, µεταξύ άλλων, του εγγράφου «Βιβλιάριο επαγγελµατικής

κατάρτισης» και των προσφάτων προτάσεων του Ευρωπαϊκού φόρουµ για τη

διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων.

− Μέτρα που αφορούν τους εθελοντές (τµήµα Ι παρ. 4)

Το Συµβούλιο είχε την άποψη ότι παρ� όλον ότι το Κοινοτικό Πρόγραµµα για τη

Νεότητα απευθύνεται κυρίως σε πρόσωπα ηλικίας από 15 µέχρι και 25 ετών,

καθότι η µνεία των «νέων» εθελοντών σε όλο το κείµενο είναι πολύ περιοριστική,

η εισαγωγή του 9ου σηµείου του αιτιολογικού είχε στόχο να τονισθεί, µεταξύ

άλλων, η ειδική αξία της διακρατικής εθελοντικής δραστηριότητας.

− Μέτρα που αφορούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές (τµήµα Ι παρ. 5)

Το Συµβούλιο επεδίωξε να αποσαφηνίσει εκείνα τα µέτρα που θεωρούνται

κατάλληλα, όσον αφορά τις οργανωτικές συνέπειες της κινητικότητας των

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τις χώρες υποδοχής καθώς και τις

αποστέλλουσες χώρες. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι, µπορεί µεν να αναγνωρίζεται η

εµπειρία κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως στοιχείο της σταδιοδροµίας

(5 σηµείο β) αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αποτελέσει αιτία δηµιουργίας

διακρίσεων εις βάρος συναδέλφων που δεν συµµετέχουν σε µία τέτοια εµπειρία.

− Προσκλήσεις προς την Επιτροπή (τµήµα ΙΙΙ)

Το Συµβούλιο είχε την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να κληθεί

•  να εντείνει τη συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και κτηθείσας

πείρας

•  να µελετήσει τις δυνατότητες καθιέρωσης «διαβατηρίου κινητικότητας»

•  να υποβάλει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά την

προώθηση της διαφάνειας των προσόντων.
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− Ορισµοί (παράρτηµα)

•  Εθεωρήθη ευκταίο να αποσαφηνισθεί ότι η περίοδος κινητικότητας των

προσώπων που καλύπτονται από την σύσταση δεν πρέπει κατ� αρχήν, να

υπερβαίνει το έτος, ενώ αυτά πρέπει να διατηρούν τη νόµιµη κατοικία τους

στο κράτος προέλευσης.

•  Όσον αφορά τον ορισµό των εθελοντών, τυγχάνει εφαρµογής το σχόλιο που

αφορά το τµήµα 4 ανωτέρω.

•  ∆ιορθώθηκε η µνεία του άρθρου της Συνθήκης στο σηµείο περί

«εκπαιδευτών».

2.1.2 Μέτρα µη εµπίπτοντα στον τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικής

κατάρτισης

Το Συµβούλιο φρονεί ότι οι διατάξεις της σύστασης που αφορούν τις άδειες διαµονής,

τους υπηκόους τρίτων χωρών, τη φορολογία και την κοινωνική προστασία,

αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη να ερµηνεύουν διασταλτικά το

υφιστάµενο κοινοτικό δίκαιο και να εφαρµόζουν το εθνικό δίκαιο έτσι ώστε να µην

αποβαίνει εις βάρος των προσώπων που µετακινούνται σε άλλο κράτος µέλος, και να

συνιστούν «µέτρα ενθάρρυνσης» κατά την έννοια των άρθρων 149 και 150 της

Συνθήκης. Σ� αυτά τα πλαίσια καθώς επίσης και στα πλαίσια της σύστασης εν γένει, το

Συµβούλιο εισήγαγε νέο 18ο σηµείο αιτιολογικού µε το οποίο υπογραµµίζονται οι

ευθύνες των κρατών µελών. Ως εκ τούτου το Συµβούλιο αντιµετώπισε τα επί µέρους

θέµατα ως εξής :

− Άδειες παραµονής (τµήµατα Ι παρ. 2(γ) και Ι παρ. 3(δ))

Αποσαφηνίσθηκαν ορισµένες λεπτοµέρειες που αφορούν την λήψη αδειών

διαµονής για τους σπουδαστές (τµήµα 2) και για τα επιµορφωνόµενα πρόσωπα

(τµήµα 3).
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− Υπήκοοι τρίτων χωρών (σηµεία του αιτιολογικού 19, 20 και τµήµα Ι.1(η))

Στο 19ο σηµείο του αιτιολογικού γίνεται µνεία των σχετικών συµπερασµάτων του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε. Το 20ό σηµείο του αιτιολογικού έχει

πραγµατολογικό χαρακτήρα και συνδέεται µε τις διατάξεις για τους υπηκόους

τρίτων χωρών που συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα κινητικότητας. Στο

τµήµα 1 (η) υπογραµµίζεται ότι τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν ειδικά αυτή την

κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών.

− Φορολογία (σηµεία του αιτιολογικού 9, 13, τµήµατα Ι παρ. 4 (δ) και Ι παρ. 5 (α))

Το 9ο σηµείο του αιτιολογικού και το τµήµα Ι παρ. 4 (δ) αφορούν την

αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της εθελοντικής δραστηριότητας και ότι ως εκ

τούτου αυτή δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µισθωτή εργασία. Στο τµήµα Ι

παρ. 5(α) προτείνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των

προβληµάτων, συµπεριλαµβανόµενης και της φορολογίας των εκπαιδευτικών και

εκπαιδευτών για την βραχυπρόθεσµη κινητικότητα, που διέπεται από τη

νοµοθεσία περισσοτέρων του ενός κρατών µελών. Το 13ο σηµείο του

αιτιολογικού εισήχθη για να διευκρινισθεί η κατάσταση σχετικά µε το δίκτυο των

συµφωνιών διπλής φορολόγησης.

− Κοινωνική προστασία (τµήµατα Ι παρ. 1(στ), Ι παρ 2(γ), Ι παρ. 3(γ) και Ι

παρ. 4(γ)

Στο τµήµα Ι παρ. 1(στ) τονίζεται ότι πρόσωπα καλυπτόµενα από τη σύσταση

γνωρίζουν την σχετική κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, στα πλαίσια του

κανονισµού 1408/71. Στο τµήµα Ι παρ. 2(ε) εφιστάται η προσοχή των

σπουδαστών στο ότι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την κάλυψή τους

όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη και ασφάλιση εφ� όσον θέλουν να

αποκτήσουν άδειες διαµονής (πρβλ. 2.1.1.). Στα τµήµατα Ι παρ. 3(γ) και Ι

παρ. 4(γ) διευκρινίζονται, όσον αφορά τους επιµορφωνόµενους και τους

εθελοντές, τα µέτρα που πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν για την κοινωνική

προστασία.
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2.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.3.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή

Η Επιτροπή υιοθέτησε πλήρως, εν µέρει, ή επί της ουσίας 42 από τις 56 υποβληθείσες

τροπολογίες.

2.3.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο υιοθέτησε πλήρως, εν µέρει ή επί της ουσίας 37 από εκείνες των 56

τροπολογιών που υπέβαλε το Κοινοβούλιο οι οποίες επίσης υιοθετήθηκαν από την

Επιτροπή. Επιπλέον, το Συµβούλιο υιοθέτησε πλήρως, εν µέρει ή επί της ουσίας, µε την

απαιτούµενη οµοφωνία 3 από τις 14 τροπολογίες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο

αλλά απερρίφθησαν από την Επιτροπή.

2.3.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο συµµερίσθηκε την άποψη της Επιτροπής ότι δεν πρέπει να περιληφθούν

οι τροπολογίες που αφορούν τους ερευνητές, λόγω της νοµικής βάσης. Ορισµένες

τροπολογίες (αριθ. 46-48) που αφορούν τη συνέχεια που θα δοθεί στη σύσταση δεν

υιοθετήθηκαν. Άλλες τροπολογίες θεωρήθηκαν ότι δεν συνιστούν µέτρα ενθάρρυνσης

κατά την έννοια των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης. Εν συµπεράσµατι, υπό το φως

των δεσµεύσεων για την κινητικότητα που ανελήφθησαν µε τα συµπεράσµατα του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας δεν θεωρήθηκε κατάλληλη η τροπολογία

αριθ. 8.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση συνιστά ισόρροπο κείµενο, το οποίο θα

αποτελέσει έναυσµα για τα κράτη µέλη, για να καταργήσουν τα υφιστάµενα εµπόδια της

κινητικότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ θα προωθήσει την

κατάλληλη συνεργασία και τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.1.2001
SEC(2001) 130τελικό

2000/0021 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ, ΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

- ∆ιαβίβαση της αρχικής πρότασης: 21 Ιανουαρίου 20001

- Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 27Απριλίου 20002

- Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών: 15 Ιουνίου 20003

- Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:
13Σεπτεµβρίου 20004

- ∆ιαβίβαση της τροποποιηµένης πρότασης: 9Νοεµβρίου 20005

- Επίτευξη της πολιτικής συµφωνίας για την κοινή θέση: 9Νοεµβρίου 2000

- Καθορίζεται η κοινή θέση: 19.1.2001

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Η πρόταση σύστασης αναφέρεται στην κινητικότητα των ατόµων που πραγµατοποιούν κύκλο
σπουδών, εκπαιδευτική περίοδο, δραστηριότητα παροχής εθελοντικής υπηρεσίας,
δραστηριότητα εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτή σε ένα άλλο κράτος µέλος και µάλιστα, στο
πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων ή ανεξάρτητα από αυτά. Βάσει των άρθρων 149 και
150καλούνται τα κράτη µέλη κυρίως να άρουν τα σηµαντικά εµπόδια που υφίστανται ακόµη,
παρ' όλα τα κοινοτικά κεκτηµένα, στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί σε
µεγάλο βαθµό την πρόταση της Επιτροπής. Παρατηρεί ότι το Συµβούλιο συµµερίζεται τον
κεντρικό στόχο της πρότασης που συνίσταται στο να κληθούν τα κράτη µέλη να
δηµιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή

Κοινότητα για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το κείµενο της πρότασης έχει βελτιωθεί
σε πολλά σηµεία σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά π.χ. την
πρόσβαση στην κινητικότητα για όλους, τη δηµιουργία καλύτερα συνδυασµένων και
προσαρµοσµένων στην κινητικότητα τρόπων χρηµατοδότησης, την καλύτερη αξιοποίηση των
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν µε την κινητικότητα, την παροχή περισσότερων και πιο
συγκεκριµένων πληροφοριών σχετικά µε τις δυνατότητες της κινητικότητας. Η Επιτροπή

διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τη γενική δοµή όλων των
νοµικών µέτρων.

1 COM (1999) 708τελικό της 21ης Ιανουαρίου 2000
2

ΟΚΕ 475/2000
3

ΕτΠ 20/2000Αναθ.2 AM
4

ΕΚ A-50255/2000 (COD)της 5ης Οκτωβρίου 2000
5 COM (2000) 723τελικό της 9ης Νοεµβρίου 2000
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3.2 Αποδοχή των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται στην τροποποιηµένη πρόταση που εγκρίθηκε από

την Επιτροπή µετά από τη γνώµη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η
Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι στην κοινή θέση λαµβάνονται υπόψη, σε µεγάλο

βαθµό, οι τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή. Στην κοινή
θέση εγκρίνονται εν µέρει ή στο ακέραιο ή στην ουσία 34 τροπολογίες που προτάθηκαν από

το Κοινοβούλιο και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή όσον αφορά κυρίως:

- την ένδειξη σχετικά µε τη φύση των δραστηριοτήτων εθελοντισµού·

- την παραίνεση για την άρση των διοικητικών, γλωσσικών και πολιτιστικών
καθώς και χρηµατοδοτικών εµποδίων·

- τις παραινέσεις για την παροχή πληροφόρησης και κατάρτισης στους
ενδιαφερόµενους για την κινητικότητα·

- την αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης κατά την πραγµατοποίηση της
κινητικότητας·

- τη χρήση πιο διαφανών µοντέλων για τα πιστοποιητικά επαγγελµατικής
κατάρτισης·

- τα οργανωτικά µέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των
εκπαιδευτικών.

Στην κοινή θέση περιλαµβάνονται επίσης εν µέρει 3 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σχετικά µε τη συνέχεια που θα δοθεί

στη σύσταση όσον αφορά τη συνεργασία µε το ευρωπαϊκό φόρουµ για τη διαφάνεια των
επαγγελµατικών προσόντων και τον τοµέα της ανταλλαγής πληροφοριών (τροπολογίες 49, 50
και 51).

Η Επιτροπή λαµβάνει γνώση ορισµένων τροποποιήσεων που πραγµατοποίησε το Συµβούλιο

και οι οποίες χρησιµεύουν στη διασάφηση ή εποικοδοµητική διευκρίνιση της κατάστασης
των υπηκόων τρίτων χωρών.

Ωστόσο η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της σχετικά µε το γεγονός ότι το κείµενο που πρότεινε
το Συµβούλιο παρουσιάζει ασάφειες σε ορισµένα ειδικά σηµεία και κυρίως στα θέµατα της

κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν τα κυριότερα εµπόδια στην κινητικότητα. Μια πιο
σαφής διατύπωση του κειµένου θα ήταν προτιµότερη. Με την παρέµβαση της κυρίας Reding,
η Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της σχετικά µε αυτά τα συγκεκριµένα
σηµεία.

Η Επιτροπή θα προτιµούσε επίσης να είχε αποδεχθεί το Συµβούλιο τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή όσον αφορά τη διατήρηση των δικαιωµάτων στον

τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας (τροπολογίες 29, 30και 31;
35, 36, 37και 38).

Όσον αφορά τις παραινέσεις που απευθύνθηκαν προς την Επιτροπή προκειµένου να
εξασφαλίσει ότι θα δοθεί συνέχεια στη σύσταση, η κυρία Redingδήλωσε στα πρακτικά του

Συµβουλίου ότι λαµβάνει γνώση των παραινέσεων αυτών, αλλά ότι εξ ονόµατος της
Επιτροπής επιφυλάσσεται ωστόσο του δικαιώµατος να ανταποκριθεί στις παραινέσεις αυτές

ανάλογα µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής και τους διαθέσιµους πόρους. Η κυρία Reding
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προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Η Επιτροπή λαµβάνει γνώση των παραινέσεων που της
απευθύνθηκαν προκειµένου να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί συνέχεια στην παρούσα σύσταση.
Επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ανταποκριθεί στις παραινέσεις αυτές ανάλογα µε τις
προτεραιότητές της και τους διαθέσιµους πόρους".

Τέλος, η Επιτροπή µαζί µε το Συµβούλιο διατύπωσε µια δήλωση στην οποία αναφέρονται οι
ανησυχίες του Συµβουλίου όσον αφορά τα µέτρα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας και

επικυρώνεται ότι οι τοµείς αυτοί παραµένουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση αυτή την κοινή θέση, η νοµοθετική διαδικασία µπορεί τώρα να συνεχιστεί µε
εποικοδοµητικό τρόπο στη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή

υποστηρίζει τη θέση του Συµβουλίου στο σύνολό της, µολονότι εκφράζει ορισµένες
επιφυλάξεις σχετικά µε ορισµένα σηµεία που αναφέρονται παραπάνω. Η Επιτροπή θεωρεί ότι

υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία για να µπορέσει να ληφθεί µια τελική απόφαση.


