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ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης
για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών

για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137, παράγραφος 2,
δεύτερο και τρίτο εδάφιο,

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 που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης, 4

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 130.
2 EE C 14 της 16.1.2001, σ. 69.
3 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα

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

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της συνθήκης, η Κοινότητα έχει, ως µέρος της αποστολής της, να

προάγει στο σύνολο της Κοινότητας υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής

προστασίας καθώς και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 136 της συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τα

θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, όπως αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Χάρτη που υπεγράφη στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τον Κοινοτικό Χάρτη των

Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989, έχουν ως στόχο την

καταπολέµηση του αποκλεισµού.

(3) Το Συµβούλιο, µε τη σύστασή του 92/441/ΕΟΚ 1, συνιστά ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να

αναγνωρίσουν το θεµελιώδες δικαίωµα του ατόµου σε επαρκείς πόρους και σε επαρκή

κοινωνική προστασία, ώστε να µπορεί να ζει µε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Συµβούλιο, µε τη

σύστασή του 92/442/ΕΟΚ 2, συνιστά ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν πόρους

που να εξασφαλίζουν στο άτοµο ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Το Συµβούλιο, στα

συµπεράσµατά του της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 3, αναλαµβάνει να προάγει την κοινωνική

ένταξη ως έναν από τους στόχους του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης των συστηµάτων

κοινωνικής προστασίας.

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των

Περιφερειών παρότρυναν την Κοινότητα να ενισχύσει τη συµβολή της στις προσπάθειες των

κρατών µελών για την πρόληψη και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

                                                
1 ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 46.
2 ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 49.
3 ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σ. 7.
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(5) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2000, «Να οικοδοµήσουµε µια Ευρώπη

χωρίς αποκλεισµούς», περιγράφει την πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισµού και της

φτώχειας και τις υφιστάµενες απαντήσεις στο επίπεδο των κρατών µελών και στο επίπεδο της

Κοινότητας, και προτείνει, σε αυτή τη βάση, να δοθεί νέα ώθηση στη συνεργασία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτόν.

(6) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, ενσωµάτωσε την

προώθηση της κοινωνικής ένταξης ως αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της

Ένωσης για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου για την επόµενη δεκαετία, να γίνει η

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για

βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

(7) Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε απαράδεκτο το γεγονός ότι τόσα άτοµα ζουν στην

Ένωση κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι κοινωνικά αποκλεισµένα και θεώρησε

απαραίτητο να ληφθούν µέτρα που θα προωθήσουν αποφασιστικά την εξάλειψη της

φτώχειας, καθορίζοντας κατάλληλους στόχους. Οι στόχοι αυτοί συµφωνήθηκαν από το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2000.

(8) Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας αναγνώρισε επίσης ότι η νέα κοινωνία της

γνώσης προσφέρει δυνατότητες για τη µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού, δηµιουργώντας

τις οικονοµικές προϋποθέσεις για µεγαλύτερη ευηµερία, µέσω υψηλότερων επιπέδων

µεγέθυνσης και απασχόλησης και ανοίγοντας νέους δρόµους συµµετοχής στην κοινωνία.

Ταυτόχρονα ενέχει και τον κίνδυνο διεύρυνσης του χάσµατος µεταξύ εκείνων που διαθέτουν

πρόσβαση στις νέες γνώσεις και εκείνων που αποκλείονται από αυτές. Αναγνώρισε ότι θα

πρέπει να εφαρµόζονται πολιτικές για την αποτροπή του κινδύνου αυτού και για την πλήρη

εκµετάλλευση των νέων αυτών δυνατοτήτων και ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη

προστασία έναντι του κοινωνικού αποκλεισµού.
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(9) Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε, εξάλλου, ότι οι πολιτικές για την

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να βασίζονται σε µια ανοικτή µέθοδο

συντονισµού που θα συνδυάζει τα εθνικά προγράµµατα δράσης µε µια πρωτοβουλία της

Επιτροπής για την προώθηση της συνεργασίας.

(10) Αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία συνίσταται σε µια πρόταση για πολυετές

πρόγραµµα δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, θα

πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, στην ανάπτυξη των ανταλλαγών

πληροφοριών και των καλύτερων πρακτικών και στην αξιολόγηση των εµπειριών,

προκειµένου να ενισχυθούν η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των πολιτικών για

την καταπολέµηση του αποκλεισµού.

(11) Η εκπόνηση εναρµονισµένων ερευνών και αναλύσεων καθώς και η µελέτη από κοινού

αποφασισθέντων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, θα αποτελέσουν τη βάση για την

ανάπτυξη της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.

(12) Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας απαιτεί τη διευκόλυνση της

συµµετοχής σε ποιοτική απασχόληση και της πρόσβασης όλων σε πόρους, δικαιώµατα,

αγαθά και υπηρεσίες.

(13) Τα µέτρα καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να αποβλέπουν στο να

δοθεί η δυνατότητα σε κάθε άτοµο να αυτοσυντηρείται, µε αµειβόµενη απασχόληση ή µε

άλλο τρόπο, και να ενσωµατώνεται στην κοινωνία.

(14) Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, που θεσπίστηκε µε την απόφαση 2000/436/ΕΚ του

Συµβουλίου 1 για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα των

πολιτικών κοινωνικής προστασίας, συµβάλλει στην ανάπτυξη και συστηµατική

παρακολούθηση των δράσεων για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας και για την

ενθάρρυνση της κοινωνικής ενσωµάτωσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Προεδρίας

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, και του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000.

                                                
1 ΕΕ L 172 της 12.7.2000, σ. 26.
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(15) Πολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις σε διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και

ευρωπαϊκό) διαθέτουν πείρα και εµπειρογνωµοσύνη όσον αφορά την καταπολέµηση του

κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και την προάσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των ατόµων που

είναι εκτεθειµένα στον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν

επίσης εµπειρία και γνώσεις στον τοµέα αυτόν. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι

κοινωνικοί εταίροι και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, συνεπώς, µπορούν να

συµβάλλουν ουσιωδώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατανόηση των διαφόρων µορφών του

κοινωνικού αποκλεισµού και των επιπτώσεών τους, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη, κατά

το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση του προγράµµατος, η εµπειρία των

ατόµων που είναι εκτεθειµένα στον κοινωνικό αποκλεισµό.

(16) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπιστούν

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 1.

(17) Είναι αναγκαίο, για την ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής δράσης, η

Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να εξασφαλίζει, σε όλα τα επίπεδα τη συνοχή

και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της

παρούσας απόφασης και όλων των άλλων συναφών κοινοτικών πράξεων, πολιτικών και

δράσεων, ιδίως εκείνων που εντάσσονται στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων.

(18) Θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αποκλεισµό ενόψει της

µελλοντικής διεύρυνσης της Ένωσης.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(19) Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει µεγαλύτερη

συνεργασία στον κοινωνικό τοµέα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

µελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ), αφετέρου. Είναι

σκόπιµο το παρόν πρόγραµµα να είναι ανοικτό στη συµµετοχή των υποψηφίων χωρών της

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις

Ευρωπαϊκές Συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των

Συµβουλίων Σύνδεσης, αντιστοίχως, καθώς και στη συµµετοχή της Κύπρου, της Μάλτας και

της Τουρκίας, που χρηµατοδοτούνται από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε

διαδικασίες που πρέπει να συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές.

(20) Κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος, θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εργασίες

άλλων διεθνών οργανισµών, ιδίως των Ηνωµένων Εθνών, του Οργανισµού Οικονοµικής

Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του

Συµβουλίου της Ευρώπης.

(21) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό

πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή

στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, κατά την έννοια του σηµείου 33

της ∆ιοργανικής Συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και

τη βελτίωση της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού 1.

(22) Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ζωτικό ζήτηµα, γενικής εµβέλειας, το οποίο

επιδρά σε µεγάλο βαθµό στις συνέπειες και τις αιτίες του αποκλεισµού. Εξάλλου, σύµφωνα

µε τα άρθρα 2 και 3 της συνθήκης, η εξάλειψη των ανισοτήτων και η προαγωγή της ισότητας

µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν µέρος της αποστολής που έχει ανατεθεί στην

Κοινότητα και θα πρέπει να είναι στόχος όλων των δραστηριοτήτων της.

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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(23) Είναι ουσιαστικής σηµασίας η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής του

παρόντος προγράµµατος ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.

(24) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, όσον αφορά τη συµβολή της

Κοινότητας στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, είναι αδύνατον να

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη εξαιτίας µεταξύ άλλων της ανάγκης πολυµερών

εταιρικών σχέσεων, της διακρατικής ανταλλαγής πληροφοριών και της διάδοσης σε

κοινοτική κλίµακα των βέλτιστων πρακτικών και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων

και των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας,

που εκτίθεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που

εκτίθεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την

επίτευξη των στόχων αυτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράµµατος

Θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών

µελών µε στόχο να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός, το οποίο στο εξής καλείται «το

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

Άρθρο 2

Αρχές

1. Το πρόγραµµα εντάσσεται στα πλαίσια µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού µεταξύ των

κρατών µελών για να δοθεί αποφασιστική ώθηση στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού και

της φτώχειας µε τον καθορισµό κατάλληλων στόχων σε κοινοτικό επίπεδο και µε την εφαρµογή

εθνικών προγραµµάτων δράσης.
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2. Το πρόγραµµα και τα εθνικά προγράµµατα δράσης συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση

του κοινωνικού αποκλεισµού, στην ενσωµάτωση της καταπολέµησης του αποκλεισµού στις

πολιτικές και τα µέτρα των κρατών µελών και της Κοινότητας και στην ανάπτυξη δράσεων

προτεραιότητας τις οποίες επιλέγουν τα κράτη µέλη σε συνάρτηση µε την ιδιαίτερη κατάστασή

τους.

3. Κατά το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που

διεξάγονται στα πλαίσια του προγράµµατος, λαµβάνονται υπόψη η πείρα των κρατών µελών σε

όλα τα σχετικά επίπεδα και των προσώπων που είναι εκτεθειµένα στον κοινωνικό αποκλεισµό και

τη φτώχεια, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών και εθελοντικών

οργανώσεων, των οργανισµών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων φορέων που

συµµετέχουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.

Άρθρο 3

Στόχοι

Στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, το

πρόγραµµα στηρίζει µια συνεργασία που επιτρέπει στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη να

ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα και την απόδοση των πολιτικών στον τοµέα της

καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού µε :

α) Τη βελτίωση της κατανόησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας,

β) τη διοργάνωση ανταλλαγών στον τοµέα των εφαρµοζόµενων πολιτικών και την προώθηση

της αµοιβαίας συναγωγής διδαγµάτων,

γ) την ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον κοινωνικό

αποκλεισµό και τη φτώχεια, ιδίως µέσω δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και την προώθηση

διαλόγου µε όλους τους παράγοντες.
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Άρθρο 4

Κοινοτικές δράσεις

1. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3, µπορούν να τεθούν σε

εφαρµογή σε διακρατικό πλαίσιο οι ακόλουθες κοινοτικές δράσεις :

α) Ανάλυση των χαρακτηριστικών, των αιτίων, των διαδικασιών και των εξελίξεων του

κοινωνικού αποκλεισµού, συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων

σχετικών µε τις διάφορες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού µε σκοπό τη σύγκριση των

στοιχείων αυτών, τη µελέτη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, την εκπόνηση κοινών

µεθοδολογιών και θεµατικών µελετών,

β) ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που ευνοούν την ανάπτυξη ποσοτικών και

ποιοτικών δεικτών, κριτηρίων αξιολόγησης, σηµείων αναφοράς, καθώς και την

παρακολούθηση, αξιολόγηση και εξέταση από οµοτίµους,

γ) προώθηση διαλόγου στον οποίο θα συµµετέχουν οι διάφοροι φορείς και στήριξη των

κατάλληλων δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των οργανώσεων οι οποίες δρουν στον

τοµέα της καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως των µη

κυβερνητικών οργανώσεων.

2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των κοινοτικών δράσεων οι οποίες περιγράφονται στην

παράγραφο 1, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα.
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Άρθρο 5

Υλοποίηση και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

1. Η Επιτροπή :

α) Εξασφαλίζει την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων οι οποίες καλύπτονται από το

πρόγραµµα,

β) ανταλλάσσει τακτικά απόψεις µε τους αντιπροσώπους των µη κυβερνητικών οργανώσεων και

µε τους κοινωνικούς εταίρους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά µε το σχεδιασµό, την

υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράµµατος και των αντιστοίχων

προσανατολισµών πολιτικής. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή παρέχει στις µη κυβερνητικές

οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους τις κατάλληλες πληροφορίες. Η Επιτροπή

ενηµερώνει για τις εν λόγω ανταλλασσόµενες απόψεις την επιτροπή η οποία συνιστάται

δυνάµει του άρθρου 8,

γ) προωθεί ενεργή εταιρική σχέση και διάλογο µεταξύ όλων των συµµετεχόντων στο

πρόγραµµα προκειµένου να ενθαρρύνει µια ολοκληρωµένη και συντονισµένη προσέγγιση της

καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου :

α) Να προωθήσει τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών στο πρόγραµµα,

β) να εξασφαλίσει τη διάδοση των αποτελεσµάτων των κοινοτικών δράσεων που διεξάγονται

στο πλαίσιο του προγράµµατος,

γ) να εξασφαλίσει τη δέουσα πληροφόρηση, δηµοσιότητα και παρακολούθηση των κοινοτικών

δράσεων οι οποίες υποστηρίζονται στα πλαίσια του προγράµµατος.
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Άρθρο 6

Χρηµατοδότηση

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος κατά την περίοδο που

αναφέρεται στο άρθρο 1, ορίζεται σε 70 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 7

Εκτελεστικά µέτρα

1. Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε

τη διαχειριστική διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, όσον αφορά τα

ακόλουθα θέµατα :

α) Γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την υλοποίηση του προγράµµατος,

β) ετήσιο πρόγραµµα εργασίας για την υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων του προγράµµατος,

συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας προσαρµογής ή συµπλήρωσης των θεµάτων του

προγράµµατος,

γ) κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη,

δ) ετήσιος προϋπολογισµός και κατανοµή των πόρων µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών

δράσεων του προγράµµατος,
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ε) διαδικασίες επιλογής των δραστηριοτήτων και των οργανισµών που λαµβάνουν κοινοτική

στήριξη καθώς και το σχέδιο καταλόγου των δραστηριοτήτων και των οργανισµών που

προτείνει η Επιτροπή για την παροχή της στήριξης αυτής.

στ) κριτήρια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος, και ιδίως, σχέση

κόστους - αποτελεσµατικότητας, καθώς και λεπτοµέρειες για τη διάδοση και τη µεταφορά

των αποτελεσµάτων.

2. Για κάθε άλλο θέµα, τα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µέτρα

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8,

παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, καθορίζεται

σε δύο µήνες.

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 9

Συνεργασία µε άλλες επιτροπές και διασύνδεση

µε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

1. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος µε τα άλλα

µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10, η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε τις

λοιπές κοινοτικές δράσεις που συµβάλλουν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή καθιερώνει τακτική και διαρθρωµένη συνεργασία µεταξύ της

επιτροπής και των επιτροπών παρακολούθησης που συγκροτούνται στα πλαίσια άλλων συναφών

πολιτικών, πράξεων και δράσεων.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διασυνδέσεις µε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

στα πλαίσια των κοινοτικών δράσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 10

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη γενική συνοχή µε άλλες

συναφείς πολιτικές, πράξεις και δράσεις της Κοινότητας, ιδίως µε τη δηµιουργία καταλλήλων

µηχανισµών για τον συντονισµό των δραστηριοτήτων του προγράµµατος µε συναφείς

δραστηριότητες που διεξάγονται στους τοµείς της έρευνας, της απασχόλησης, της οικονοµικής και

βιοµηχανικής πολιτικής και της πολιτικής των επιχειρήσεων, στους τοµείς των µη διακρίσεων, της

µετανάστευσης, της ισότητας ανδρών και γυναικών, της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης,

της κατάρτισης, της νεολαίας και της υγείας, καθώς και στον τοµέα της διεύρυνσης και των

εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας.
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2. Τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίζουν τη

συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος

και των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ

των δράσεων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του προγράµµατος και εκείνων που

αναλαµβάνονται στον τοµέα της απασχόλησης καθώς και της δράσης της Κοινότητας στα πλαίσια

των διαρθρωτικών ταµείων, ιδίως της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

Άρθρο 11
Συµµετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή :

− των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας ΕΟΧ,

− των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους
των Ευρωπαϊκών Συµφωνιών, των πρόσθετων πρωτοκόλλων τους και των αποφάσεων των
αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης,

− της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, η συµµετοχή των οποίων χρηµατοδοτείται από
συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που συµφωνούνται µε κάθε χώρα.
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Άρθρο 12
Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά το παρόν πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισµό της επιτευχθείσας προόδου στα πλαίσια του
προγράµµατος, στην ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεσή της προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

3. Το πρόγραµµα αξιολογείται από την Επιτροπή ως το τέλος του τρίτου έτους και κατά τη λήξη
του, µε τη βοήθεια ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τη συνάφεια, την
αποτελεσµατικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων που
υλοποιούνται σε σχέση µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. Αποσκοπεί επίσης στην
εκτίµηση του συνολικού αντίκτυπου του προγράµµατος. Εξάλλου, κατά την αξιολόγηση εξετάζεται
η συµπληρωµατικότητα µεταξύ της δράσης στα πλαίσια του προγράµµατος και των δράσεων που
αναλαµβάνονται στα πλαίσια άλλων συναφών κοινοτικών πολιτικών, πράξεων και δράσεων.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών τελική έκθεση σχετικά µε την
υλοποίηση του προγράµµατος, µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έγινε στ,                    στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποδείξεις για την υλοποίηση του προγράµµατος

1. Πτυχές δράσης

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 3 και να τεθούν σε εφαρµογή οι

κοινοτικές δράσεις του άρθρου 4, µπορούν να εφαρµόζονται, σε διακρατικό πλαίσιο, τα

ακόλουθα µέτρα :

Πτυχή 1 : Ανάλυση των χαρακτηριστικών, των διαδικασιών, των αιτιών και των τάσεων του

κοινωνικού αποκλεισµού

Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού, µπορούν να

υποστηρίζονται τα ακόλουθα µέτρα :

1.1 Μελέτες και συνεδριάσεις για την ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών για τη µέτρηση και

την κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της πενίας, του περιεχοµένου τους,

των χαρακτηριστικών τους, των διαδικασιών τους, των αιτιών και των τάσεών τους και

τις τεχνικές εργασίες σχετικά µε τους δείκτες,

1.2 Τη συγκέντρωση, στα κράτη µέλη και στο επίπεδο της Κοινότητας, και τη διάδοση

στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τις διάφορες διαστάσεις του κοινωνικού

αποκλεισµού µε σκοπό την αποτελεσµατική σύγκριση των στοιχείων αυτών. Το µέτρο

αυτό θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών

και της Επιτροπής και να βελτιώσει τις στατιστικές πηγές αναφοράς σε κοινοτικό

επίπεδο καθώς και τη συµβολή τους στην ανάλυση της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισµού,
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1.3 Εκπόνηση θεµατικών µελετών που θα συµβάλουν στην κατανόηση του κοινωνικού

αποκλεισµού και θα θίγουν ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται µε την

εξέλιξη των πολιτικών που διεξάγονται στα κράτη µέλη, καθώς και ζητήµατα που

ανακύπτουν στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης.

Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η πρακτική πείρα των ατόµων που αντιµετώπισαν τον

κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια και να αξιοποιούνται όλες οι κατάλληλες πηγές

πληροφοριών για τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων

που προέρχονται από µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Κατά την ανάλυση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας, ιδιαίτερη προσοχή

αποδίδεται στις πολλαπλές διαστάσεις των φαινοµένων αυτών και στις ποικίλες καταστάσεις

των αφορωµένων κοινωνικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής φτώχειας, καθώς

και των γεωγραφικών περιοχών που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού.

Πτυχή 2 : Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών

Προκειµένου να προωθηθούν η πολιτική συνεργασίας και η αµοιβαία συναγωγή διδαγµάτων,

στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης, µπορούν να υποστηρίζονται οι ακόλουθες

διακρατικές δραστηριότητες :

2.1 ∆ιακρατικές ανταλλαγές µε στόχο τη µεταφορά πληροφοριών και ορθών πρακτικών

καθώς και την προώθηση εξέτασης από οµοτίµους µε τη διοργάνωση

συνεδριάσεων/συνεδρίων/σεµιναρίων σχετικά µε τα σηµεία αναφοράς ή σχετικά µε τις

πολιτικές και τις πρακτικές, ή άλλες µορφές ανταλλαγής, όπως η από κοινού κατάρτιση

στρατηγικών και η από κοινού διάδοση πληροφοριών, επιτόπου επισκέψεις και

ανταλλαγές προσωπικού, κλπ., που διοργανώνονται µε πρωτοβουλία είτε κρατών

µελών και/ή άλλων καίριων φορέων, µε την ενεργό συµµετοχή των κρατών µελών, είτε

ευρωπαϊκών οργανώσεων. ∆ιακρατικές ανταλλαγές µεταξύ εθνικών παρατηρητηρίων ή

παρεµφερών αναγνωρισµένων οργανισµών µπορούν επίσης να υποστηρίζονται στο

πλαίσιο της πτυχής αυτής.
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2.2 Εργασίες εµπειρογνωµόνων και τεχνικές µελέτες σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη

δεικτών και σηµείων αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν την κοινωνία

της γνώσης.

2.3 Ετήσια έκθεση σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό, στην οποία θα παρουσιάζεται η

πορεία των δράσεων που διεξάγονται, και ιδίως των εθνικών προγραµµάτων δράσης,

στο πλαίσιο των κυρίων πολιτικών και στους κύριους τοµείς στους οποίους

υπεισέρχεται η καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

Λαµβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του κοινωνικού αποκλεισµού, θα πρέπει

να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη των συναφών πολιτικών στον τοµέα της

κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγείας

και της στέγασης.

Πτυχή 3 : Συµµετοχή των διαφόρων φορέων και στήριξη των δικτύων σε ευρωπαϊκό

επίπεδο

Για την προώθηση του διαλόγου µε όλους τους οικείους φορείς, µπορούν να υποστηρίζονται

τα ακόλουθα µέτρα :

3.1 Βασική χρηµατοδότηση των κυρίων ευρωπαϊκών δικτύων που συµµετέχουν στην

καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η βασική

χρηµατοδότηση περιορίζεται κατ� ανώτατο όριο στο 80% των δαπανών που µπορούν

να τυγχάνουν υποστήριξης.

3.2 Ετήσια διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον

κοινωνικό αποκλεισµό. Η ∆ιάσκεψη αυτή διοργανώνεται σε στενή συνεργασία µε την

Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιµάζεται µετά από

διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς.
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2. Πρόσβαση στο πρόγραµµα

Σύµφωνα µε τους όρους και τις εκτελεστικές ρυθµίσεις που ορίζει το παρόν Παράρτηµα,

δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραµµα έχουν όλοι οι δηµόσιοι και/ή ιδιωτικοί οργανισµοί,

φορείς και όργανα που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην καταπολέµηση του κοινωνικού

αποκλεισµού, και ιδίως :

α) τα κράτη µέλη,

β) τοπικές και περιφερειακές αρχές,

γ) φορείς υπεύθυνοι για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,

δ) κοινωνικοί εταίροι,

ε) οργανισµοί που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες,

στ) µη κυβερνητικές οργανώσεις,

ζ) πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα,

η) εθνικές στατιστικές υπηρεσίες,

θ) µέσα µαζικής ενηµέρωσης.

3. Γενικές θεωρήσεις

Το πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα προπαρασκευαστικών δράσεων και

δραστηριοτήτων στα πλαίσια άλλων συναφών πολιτικών, πράξεων και δράσεων της

Κοινότητας.
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Κατά το σχεδιασµό, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράµµατος, λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία των

προσώπων που είναι εκτεθειµένα στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, καθώς και

των κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των άλλων φορέων της

κοινωνίας που συµµετέχουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισµού. Σε όλες τις δραστηριότητες, το πρόγραµµα τηρεί την αρχή της ενσωµάτωσης

των θεµάτων των σχετικών µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.

4. Μέθοδος παρουσίασης των αιτήσεων στήριξης

α) Πτυχή 1 : Τα µέτρα που καλύπτονται από την πτυχή αυτή εφαρµόζονται κυρίως µέσω

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Για τη συνεργασία µε τις εθνικές

στατιστικές υπηρεσίες, εφαρµόζονται οι διαδικασίες EUROSTAT.

β) Πτυχή 2 : Τα µέτρα που καλύπτονται από την πτυχή 2.1 εφαρµόζονται κυρίως βάσει

ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών (ορισµένες συνεδριάσεις και

ορισµένα σεµινάρια θα µπορούσαν να διοργανώνονται απ� ευθείας από την

Επιτροπή). Στις προτάσεις πρέπει να συµµετέχουν οργανισµοί, φορείς και

όργανα από τουλάχιστον τρία κράτη µέλη. Οι προτάσεις πρέπει να

υποβάλλονται στην Επιτροπή είτε από κράτη µέλη και/ή άλλους βασικούς

φορείς µε την ενεργό συµµετοχή κρατών µελών είτε από ευρωπαϊκές

οργανώσεις. Οι πτυχές 2.2 και 2.3 απαιτούν ειδική πρόσκληση υποβολής

προσφορών.

γ) Πτυχή 3 : Στα πλαίσια της πτυχής 3.1 µπορεί να παρέχεται συνδροµή σε ευρωπαϊκά

δίκτυα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Η πτυχή 3.2. µπορεί να

τυγχάνει συνδροµής κατόπιν αιτήσεως επιδότησης εκ µέρους κρατών µελών.
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5. ∆ιεξαγωγή των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται µπορούν να χρηµατοδοτούνται από συµβάσεις

παροχής υπηρεσιών, κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή από επιδοτήσεις κοινής

χρηµατοδότησης µε συµµετοχή άλλων πηγών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το επίπεδο

της οικονοµικής συνδροµής της Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβαίνει, κατά γενικό κανόνα,

το 80% των δαπανών, οι οποίες όντως πραγµατοποιήθηκαν από τον αποδέκτη.

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να χρειασθεί συµπληρωµατικούς

πόρους, συµπεριλαµβανοµένης της προσφυγής σε εµπειρογνώµονες. Οι απαιτήσεις αυτές

αποφασίζονται στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης της χορήγησης των πόρων της

Επιτροπής.

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε τεχνική και/ή

διοικητική βοήθεια (καθορισµός, προετοιµασία, διαχείριση, παρακολούθηση, λογιστικός

έλεγχος και επιθεώρηση), προς αµοιβαίο όφελος της Επιτροπής και των δικαιούχων.

Η Επιτροπή µπορεί επίσης να αναλαµβάνει δραστηριότητες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και

διάδοσης. Εξάλλου, µπορεί να προβαίνει σε µελέτες αξιολόγησης και στη διοργάνωση

σεµιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναντήσεων εµπειρογνωµόνων.

Οι αναλαµβανόµενες δραστηριότητες σέβονται πλήρως τις αρχές της προστασίας των

δεδοµένων.

=============
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει του άρθρου 137
παράγραφος 2, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης προς ενθάρρυνση της µεταξύ των κρατών
µελών συνεργασίας για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.

2. Αποφασίζοντας σύµφωνα µε το  άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εξέδωσε τη γνώµη του σε α΄ ανάγνωση στις 16 Νοεµβρίου 2000.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 19 Οκτωβρίου 2000.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνώµη στις 13 ∆εκεµβρίου 2000.

3. Η Επιτροπή, µε την από 24 Νοεµβρίου 2000 επιστολή της, υπέβαλε στο Συµβούλιο
τροποποιηµένη πρόταση, στην οποία υιοθετούσε ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 250 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο εξέδωσε κοινή θέση στις
12 Φεβρουαρίου 2001.

II. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην κατάρτιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης προς
υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για
την κοινωνική ένταξη, την οποία χάραξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το άρθρο 137 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι το Συµβούλιο «δύναται να θεσπίζει µέτρα
ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, µέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη
βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιµασµένων
πρακτικών, την προώθηση καινοτόµων λύσεων και την αξιολόγηση των εµπειριών, µε σκοπό
την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού.»
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Στόχος λοιπόν του προγράµµατος είναι να συµπληρώσει τις προσπάθειες της Κοινότητας
κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, και συγκεκριµένα να συµβάλει στην καλύτερη
κατανόηση του πολυδιάστατου αυτού φαινοµένου, ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να το
καταπολεµήσουν αποτελεσµατικότερα, ανάλογα το καθένα µε τη δική του κατάσταση.

Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί επίσης µέρος µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού µεταξύ των
κρατών µελών, που σκοπό έχει να δώσει αποφασιστική ώθηση στην εξάλειψη του
κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας χάρις στον καθορισµό κατάλληλων στόχων σε
κοινοτικό επίπεδο και την εφαρµογή εθνικών σχεδίων δράσης.

Τέλος, το παρόν πρόγραµµα θα λάβει υπ' όψιν την επί του θέµατος πείρα των όχι µόνο των
κρατών µελών, αλλά και ενός όσο το δυνατόν πλατύτερου φάσµατος παραγόντων, είτε
πρόκειται για άτοµα εκτεθειµένα στον κοινωνικό αποκλεισµό και την φτώχεια, είτε για τους
κοινωνικούς εταίρους, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ενώσεις εθελοντών, τους
οργανισµούς κοινωνικών υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλον συµµετέχει στον αγώνα κατά του
κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας.

2. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Κοινοβούλιο ψήφισε 47 τροπολογίες.

2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µη υιοθετηθείσες από την Επιτροπή

Η Επιτροπή, στην τροποποιηµένη πρότασή της, δεν υιοθέτησε 16 τροπολογίες του
Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τις τροπολογίες 1, 12, 13, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 55,
56, 62 και 75.

2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές από την Επιτροπή

Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή υιοθέτησε, είτε εξ ολοκλήρου, είτε κατά το
πνεύµα τους, 21 από τις 47 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για τις
τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 37, 42, 46, 51, 59, 65, 67, 68, 69 και 74.

Εξάλλου, η Επιτροπή δέχθηκε εν µέρει 10 από τις εναποµένουσες τροπολογίες, ήτοι τις
τροπολογίες 2, 14, 36, 53, 64, 66, 70, 71, 72 και 73.
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3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Πλην αντιθέτου ενδείξεως, στις παραποµπές διατηρείται η αρίθµηση των αιτιολογικών
σκέψεων και των παραγράφων της κοινής θέσης).

Το Συµβούλιο δέχθηκε εξ ολοκλήρου 25 από τις 31 τροπολογίες που ενσωµάτωσε, εν όλω ή
εν µέρει, στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή, εάν όχι κατά γράµµα, τουλάχιστον
κατά το πνεύµα. Πρόκειται για τις τροπολογίες 2, 4, 5, 6, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 42, 46,
51, 53, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 και 74.

Αντιθέτως, το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να δεχθεί τις τροπολογίες 3, 18, 24, 37, 65 και
72, ήτοι 6 τροπολογίες.

3.1. Νέα αιτιολογική σκέψη 2 α (αρίθµηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Με την υπ' αριθ. 3 τροπολογία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να ληφθεί υπ' όψιν ο
αναθεωρηµένος κοινωνικός χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η τροπολογία αυτή γίνεται
δεκτή υπό ελαφρώς τροποποιηµένη µορφή από την Επιτροπή, η οποία αντικαθιστά την
έκφραση «έχοντας υπόψη» µε την έκφραση «έχοντας κατά νου».

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να γίνεται ειδική µνεία του αναθεωρηµένου κοινωνικού
χάρτη, διότι το κείµενο της κοινής θέσης περιέχει ήδη µια γενική διάταξη η οποία ορίζει ότι
«κατά την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εργασίες
άλλων διεθνών οργανισµών, ιδίως των Ηνωµένων Εθνών, του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Συµβουλίου
της Ευρώπης», και η οποία καλύπτει εποµένως όλα τα κείµενα που ψηφίζει επί του θέµατος
το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η διάταξη αυτή σηµαίνει ότι το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµη και αν δεν έχει νοµική υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη τα διάφορα
αυτά κείµενα διεθνούς εµβελείας, όµως εµπνέεται συχνά από τέτοια κείµενα τα οποία έχουν
υπογράψει τα κράτη µέλη της.

3.2. Νέα αιτιολογική σκέψη 13 α (αρίθµηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να δεχθεί αιτιολογική σκέψη αναφερόµενη στο συµβατό
µεταξύ το ποσού αναφοράς και του σηµερινού δηµοσιονοµικού πλαισίου, όπως προτείνεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην υπ' αριθ. 24 τροπολογία του και από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της.
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Πράγµατι, τα άλλα προγράµµατα κοινοτικής δράσης δεν περιέχουν τέτοια διάταξη ως

περιττή. Η διαδικασία προϋπολογισµού πράγµατι έχει τους δικούς της κανόνες που πρέπει να

τηρούνται οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως του ποσού αναφοράς. Εξάλλου, βάσει ενός εξ

αντιδιαστολής συλλογισµού, µια τέτοια διάταξη θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα

ότι ενίοτε το ποσόν αναφοράς που αναγράφεται σε ένα πρόγραµµα κοινοτικής δράσης δεν

συµφωνεί προς το υπάρχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο.

3.3. Αιτιολογική σκέψη 16

Στην υπ' αριθ. 18 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία γίνεται δεκτή από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, προτείνεται παραποµπή στο άρθρο 274 της

Συνθήκης. Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να δεχθεί αυτή την προσθήκη.

Πράγµατι, το Συµβούλιο χρησιµοποιεί µια τυποποιηµένη έκφραση που παραπέµπει στην

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, χωρίς µνεία του άρθρου 274

της Συνθήκης, αφού είναι αυτονόητο ότι το Συµβούλιο δεν λαµβάνει αποφάσεις θίγουσες τις

εξουσίες που παρέχει στα διάφορα θεσµικά όργανα η Συνθήκη. Επί πλέον, η προσθήκη αυτής

της µνείας στην παρούσα απόφαση κινδυνεύει να οδηγήσει στο συµπέρασµα, µε εξ

αντιδιαστολής συλλογισµό, ότι στις µη περιέχουσες µια τέτοια µνεία αποφάσεις θα µπορούσε

να γίνει παρέκκλιση από το άρθρο 274 της Συνθήκης.

Το σηµείο αυτό περιλαµβάνει µια άλλη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(τροπολογία 72), η οποία αφορά το άρθρο 7 της απόφασης (βλέπε σηµείο 3.5 του παρόντος

σκεπτικού).

3.4. Άρθρο 3 (Στόχοι)

Το Συµβούλιο δεν θέλησε να βασίσει την αναζήτηση της αµοιβαίας συναγωγής διδαγµάτων

σε κοινές παραµέτρους, όπως υποστηρίζεται στην τροπολογία 37 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, διότι βασικά έκρινε ασαφή

τον όρο «παράµετροι», αλλά και, παρεµπιπτόντως, διότι αµοιβαία διδάγµατα χρησιµότατα για

τη µελέτη και κατανόηση των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού µπορούν να συναχθούν

και από την αντιπαραβολή διαφορετικών δεδοµένων.
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Εξάλλου, το Συµβούλιο διέγραψε τη φράση «στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης», διότι

δεν πρέπει να περιορισθούν οι ανταλλαγές και τα αµοιβαία διδάγµατα στο πλαίσιο και µόνο

της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, κυρίως διότι το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε σειρά

ολόκληρη παραγόντων και οργανισµών που λαµβάνουν µέρος στον αγώνα κατά του

κοινωνικού αποκλεισµού.

Τέλος, επειδή πρόκειται για άρθρο που αναφέρεται στους στόχους του προγράµµατος, το

Συµβούλιο προτίµησε ένα συνοπτικό κείµενο παρά πληθώρα λεπτοµερειών.

3.5. Επιτροπή (άρθρο 7)

Το σηµείο αυτό περιλαµβάνει µια άλλη τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(τροπολογία 18), η οποία αφορά την αιτιολογική σκέψη 16 της απόφασης (βλ. σηµείο 3.2 του

παρόντος σκεπτικού).

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να δεχθεί, όπως ζητούσε µε την υπ'αριθ. 72 τροπολογία

του το Κοινοβούλιο και υιοθέτησε στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή, µνεία του

άρθρου 274 της Συνθήκης, για τους λόγους που εξηγούνται ανωτέρω.

3.6. Παράρτηµα, σηµείο 5 (∆ιεξαγωγή των δραστηριοτήτων)

Με την υπ'αριθ. 65 τροπολογία του, την οποία υιοθετεί στην τροποποιηµένη πρότασή της η

Επιτροπή, το Κοινοβούλιο θέλησε να αυξηθεί το ποσοστό βασικής χρηµατοδότησης των

ΜΚΟ κατά 10%, ώστε να ανέρχεται στο 90% του κόστους.

Από πλευράς του, και για λόγους λογικής συνοχής µε άλλα προγράµµατα, το Συµβούλιο

θέλησε να εκδοθούν οι ίδιοι κανόνες χρηµατοδότησης που ισχύουν για το πρόγραµµα

κοινοτικής δράσης σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική στο θέµα της ισότητας ανδρών και

γυναικών (2001-2005), όπου ορίζεται ότι «το επίπεδο οικονοµικής ενίσχυσης από την

Επιτροπή δεν µπορεί να υπερβεί, κατά γενικό κανόνα, το 80% των δαπανών που

πραγµατοποιήθηκαν όντως από τον αποδέκτη».

_________________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της απόφασης
του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συµβουλιου περί της θέσπισης ενός κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών µελών για την

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η πρόταση απόφασης, COM(2000)368 τελικό, διαβιβάστηκε στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιουνίου 2000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη

γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Nοεµβρίου 2000. Η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή ενέκρινε τη γνώµη της στην ολοµέλειά της στις 19 Οκτωβρίου 2000και η Επιτροπή

των Περιφερειών στις 13 ∆εκεµβρίου 2000.

Ύστερα από τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 250
παράγραφος 2 ΣΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση και την απέστειλε στο
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Νοεµβρίου 2000 (COM(2000)796
τελικό).

Tο Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για την κοινή θέση κατά τη συνεδρίασή του

στις 27 και 28 Nοεµβρίου 2000. Tο Συµβούλιο ενέκρινε επίσηµα την κοινή θέση του στις 12
Φεβρουαρίου 2001.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση οδηγίας ανταποκρινόµενη στα συµπεράσµατα του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, στα οποία δηλώνεται ότι «οι πολιτικές για την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να βασίζονται σε µια ανοικτή µέθοδο

συντονισµού που θα συνδυάζει τα εθνικά σχέδια δράσης µε µια πρωτοβουλία της Επιτροπής
για συνεργασία στον τοµέα αυτόν, η οποία θα υποβληθεί ως τον Ιούνιο του 2000»
(παράγραφος 32 των συµπερασµάτων). Βασίζεται στις διατάξεις της ΣΕΚ, ιδίως στο άρθρο
136 και στο άρθρο 137, παράγραφος 2, υποπαράγραφοι 2 και 3. Η πρόταση παρέχει τη

νοµική βάση για ένα πενταετές πρόγραµµα κοινοτικής δράσης µε στόχο τη βελτίωση της
κατανόησης, την οργάνωση της αµοιβαίας µάθησης στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης

των κρατών µελών για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
την υποστήριξη της συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων και τη διασύνδεση µέσω δικτύου

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συµβάλει στο να δοθεί στην Ένωση και στα κράτη µέλη η
δυνατότητα να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα και την ικανότητα των πολιτικών τους

για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
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3. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

p.m.

3.2. Με ποιο τρόπο ελήφθησαν υπόψη οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

Ενισχύθηκε ο σύνδεσµος µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη

Λισσαβώνα για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και
ενσωµατώθηκαν, όπου ήταν δυνατό, περαιτέρω παραποµπές στη φτώχεια. ∆όθηκε

µεγαλύτερη έµφαση στη βελτίωση των δεικτών και των κριτηρίων αξιολόγησης ως
µέσων για την υποστήριξη της συνεργασίας των κρατών µελών στο πλαίσιο της

ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Τονίστηκε ο ρόλος της επιτροπής κοινωνικής
προστασίας και προτάθηκε επίσης να εξεταστεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε στο

πλαίσιο του προγράµµατος στην ετήσια έκθεση σύνθεσης της Επιτροπής κατά το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

∆όθηκε έµφαση στη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων πρωταγωνιστών σε όλα
τα επίπεδο και στη σηµασία της εξέτασης των επί τόπου εµπειριών, καθώς και των

εµπειριών που βιώνουν όσοι πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισµό, ενώ έγινε σαφές ότι το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης θα

επικεντρώνεται µόνο στη διακρατική συνεργασία που έχει ως στόχο τη διαµόρφωση
πολιτικής και στην υποστήριξη της διασύνδεσης µέσω δικτύου σε ευρωπαϊκό

επίπεδο. Ενδυναµώθηκαν οι διατάξεις για την ενίσχυση της συµβατότητας και της
συµπληρωµατικότητας µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, άλλα κοινοτικά µέσα και

άλλες κοινοτικές ενέργειες.

3.2.1. Τροπολογίες του ΕΚ που λαµβάνονται υπόψη πλήρως, εν µέρει ή στο πνεύµα τους στην

κοινή θέση του Συµβουλίου και στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Οι παραποµπές στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα λαµβάνουν υπόψη την

αρίθµηση στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

– Στην αιτιολογική σκέψη 1 ενσωµατώνεται µέρος της τροπολογίας 2 του ΕΚ,
συµπεριλαµβάνοντας ευρύτερη παραποµπή στο άρθρο 2 της συνθήκης,

– Η αιτιολογική σκέψη 3 καλύπτει την τροπολογία 4 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και παραπέµπει στις συστάσεις 92/441/EΟΚ και 92/442/EΟΚ
του Συµβουλίου, καθώς και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 17ης

∆εκεµβρίου 1999 (αιτιολογική σκέψη 4 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής),

– Στην αιτιολογική σκέψη 5 ενσωµατώνεται η τροπολογία 5 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µε την προσθήκη των λέξεων «φτώχειας» και «κοινωνικού

αποκλεισµού» (αιτιολογική σκέψη 6 της τροποποιηµένης πρότασης),

– Στην αιτιολογική σκέψη 7 παρατίθενται τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού

Συµβουλίου στη Λισσαβώνα σχετικά µε την ανάγκη να υπάρξει σηµαντικός
αντίκτυπος για την εξάλειψη της φτώχειας, θέτοντας επαρκείς στόχους (πρώην

τροπολογία 10 της επιτροπής απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που δεν ψηφίστηκε στη σύνοδο ολοµέλειας)
(αιτιολογική σκέψη 8 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής),

– Η αιτιολογική σκέψη 11 καλύπτει µέρος της τροπολογίας 14 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για εκπόνηση εναρµονισµένων µελετών και

καθιέρωση κοινών ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ως βάση για την
ανάπτυξη της ανοικτής µεθόδου συντονισµού (αιτιολογική σκέψη 12 της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής),

– Η αιτιολογική σκέψη 12 καλύπτει το πνεύµα της τροπολογίας 27 και την

τροπολογία 66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι η
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας απαιτεί τη

συµµετοχή σε ποιοτική απασχόληση και την πρόσβαση όλων σε πόρους,
αγαθά και υπηρεσίες (αιτιολογική σκέψη 13 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής),

– Η αιτιολογική σκέψη 13 καλύπτει την τροπολογία 6 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι τα µέτρα για την καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού πρέπει να στοχεύουν στο να δίνουν τη δυνατότητα σε

όλους να συντηρούνται µέσω αµειβόµενης απασχόλησης ή αλλιώς και να
εντάσσονται στην κοινωνία (αιτιολογική σκέψη 14 της τροποποιηµένης

πρότασης της Επιτροπής),

– Η αιτιολογική σκέψη 14 αποδέχεται το πνεύµα της τροπολογίας 23 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το ρόλο που δόθηκε από τα Ευρωπαϊκά
Συµβούλια στη Λισσαβώνα και στη Φέιρα στην επιτροπή κοινωνικής

προστασίας που συγκροτήθηκε µε την απόφαση 2000/436/EΚ του Συµβουλίου
(αιτιολογική σκέψη 18 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής),

– Στην αιτιολογική σκέψη 15 ενσωµατώνεται η τροπολογία 17 του ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τις µη κυβερνητικές οργανώσεις σε

διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό), τις τοπικές
και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους ως φορείς που

διαθέτουν εµπειρία και εµπειρογνωµοσύνη στην καταπολέµηση του
κοινωνικού αποκλεισµού και συνεπώς ικανούς να συµβάλουν σηµαντικά σε

ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισµού και στην
εξασφάλιση του ότι ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η συνέχεια που θα δοθεί

στο πρόγραµµα λαµβάνουν υπόψη την εµπειρία των ανθρώπων που είναι
εκτεθειµένοι στον κοινωνικό αποκλεισµό (αιτιολογική σκέψη 15 της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής),

– Στην αιτιολογική σκέψη 17 ενσωµατώνεται η τροπολογία 19 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας ότι η συνεκτικότητα και η
συµπληρωµατικότητα των ενεργειών που εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτού του

προγράµµατος επεκτείνονται και ισχύουν για όλα τα άλλα συναφή µέσα, όλες
τις άλλες συναφείς πολιτικές και ενέργειες, ιδίως τα διαρθρωτικά ταµεία

(αιτιολογική σκέψη 17 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής),

– Στην αιτιολογική 22 ενσωµατώνεται η τροπολογία 25 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών

σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της συνθήκης (αιτιολογική σκέψη 22 της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής).



5

– Το άρθρο 2 περιέχει το πνεύµα της τροπολογίας 68 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, συγχωνεύει και αλλάζει τη διατύπωση των παραγράφων 1 και 3
όπως στην τροποποιηµένη πρόταση.

– Στο άρθρο 3 α) ενσωµατώνεται µέρος της τροπολογίας 36 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου µε την προσθήκη των λέξεων «της φτώχειας» στη φράση
«κοινωνικού αποκλεισµού».

– Στο άρθρο 3 γ) ενσωµατώνεται µέρος της τροπολογίας 70 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µε την προσθήκη των λέξεων «τη φτώχεια» και «της

προώθησης διαλόγου µε όλους τους παράγοντες που έχουν σχέση».

– Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ενσωµατώνεται µέρος της τροπολογίας 71 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την προσθήκη της φράσης «τη µελέτη
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών» στην πρώτη παύλα και της φράσης

«κριτηρίων αξιολόγησης» στη δεύτερη παύλα· παρόµοιες προσθήκες έχει γίνει
και στην τροποποιηµένη πρόταση.

– Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτη παύλα ενσωµατώνεται η τροπολογία 42 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γίνεται λόγος για προώθηση της στήριξης

κατάλληλων δικτύων (στην κοινή θέση του Συµβουλίου) /υποστήριξη στα
σχετικά δίκτυα (στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής)· η διαφορά αυτή

δεν εµφανίζεται στο γαλλικό κείµενο της κοινής θέσης το οποίο κάνει λόγο για
«δίκτυα» όπως και το κείµενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– Στο άρθρο 9 ενσωµατώνεται η τροπολογία 51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την τακτική συνεργασία που πρέπει να καθιερώσει η Επιτροπή µε

την επιτροπή κοινωνικής προστασίας (Το ίδιο συµβαίνει και στο άρθρο 8 της
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής µε ορισµένες διαφορές στη

διατύπωση),

– Στο άρθρο 10 ενσωµατώνεται µέρος της τροπολογίας 53 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και διευρύνει τον κατάλογο των πολιτικών µε τις οποίες θα
πρέπει να εξασφαλίζεται συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα όσον αφορά

την οικονοµική, βιοµηχανική και επιχειρηµατική πολιτική και τη
µετανάστευση (άρθρο 9 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής).

– Στο άρθρο 12 ενσωµατώνεται η τροπολογία 46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τον απολογισµό της προόδου του προγράµµατος στην ετήσια

έκθεση σύνθεσης της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (άρθρο
11 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής).

– Το κεφάλαιο 1, πτυχή 1 του παραρτήµατος καλύπτει το πνεύµα της
τροπολογίας 69 και την τροπολογία 76 εν µέρει, αποδίδοντας µεγαλύτερη

σηµασία(i) στην εξέταση της εµπειρίας των ατόµων που βιώνουν άµεσα τον
κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια, (ii) στη χρήση όλων των σχετικών

πηγών πληροφοριών σχετικά µε τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών από µη κυβερνητικές οργανώσεις

(iii) στο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις πολλές διαστάσεις και στις ποικίλες
καταστάσεις των κοινωνικών οµάδων, συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής
φτώχειας, καθώς και των περιοχών που εκτίθενται στους κινδύνους του

κοινωνικού αποκλεισµού.
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– Στην πτυχή 1, µέρος 1 του παραρτήµατος ενσωµατώνεται η τροπολογία 59 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την προσθήκη των τεχνικών εργασιών σχετικά

µε τους δείκτες στον κατάλογο των µέτρων που µπορεί να υποστηρίζει το
πρόγραµµα. Η ίδια προσθήκη γίνεται, αν και µε ελαφρώς διαφορετική

διατύπωση, στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

– Στην πτυχή 2.1, κεφάλαιο 1 του παραρτήµατος ενσωµατώνεται η τροπολογία,
74 που προσθέτει τη δυνατότητα να υποστηρίζει το πρόγραµµα επιτόπου
επισκέψεις, ανταλλαγές προσωπικού και ανταλλαγές µεταξύ εθνικών

παρατηρητηρίων ή παρόµοιων αναγνωρισµένων φορέων.

3.2.2. Τροπολογίες του ΕΚ που λαµβάνονται υπόψη πλήρως, εν µέρει ή στο πνεύµα τους στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, αλλά όχι στην κοινή θέση του Συµβουλίου

Οι παραποµπές στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα αφορούν την αρίθµηση που

χρησιµοποιείται στην τροποποιηµένη πρόταση.

– Η τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσθέτει νέα αιτιολογική

σκέψη σχετικά µε τον αναθεωρηµένο Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της
Ευρώπης (1996). Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής την εισάγει ως

«έχοντας υπόψη» στην αιτιολογική σκέψη 3 και επιθυµεί τη διατήρησή της.

– Η τροπολογία 18 στην αιτιολογική σκέψη 16 σχετικά µε τις εξουσίες που

ανατίθενται στην Επιτροπή προσθέτει τη φράση «µε την επιφύλαξη των
εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 274 της

συνθήκης». Η επιτροπή αποδέχεται τη διαγραφή της παραποµπής στο άρθρο
274, καθώς οι δηµοσιονοµικές προβλέψεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου

δεν θίγουν την εφαρµογή του άρθρου 274της συνθήκης.

– Η τροπολογία 72 στο άρθρο 7 παράγραφος 1 που αφορά επίσης την εφαρµογή

των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, επίσης προσθέτει τη
φράση «µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το άρθρο 274 της συνθήκης. Για τον ίδιο λόγο που
αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή δέχεται τη διαγραφή της προσθήκης αυτής

από το άρθρο 7 παράγραφος 1

– Η τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τη συµβατότητα

του ποσού αναφοράς του προγράµµατος µε το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο
καλύπτεται από τη νέα αιτιολογική σκέψη 21 της τροποποιηµένης πρότασης

της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιθυµεί να διατηρήσει τη θέση της, καθώς
εξασφαλίζει τη συµβατότητα του προϋπολογισµού που διατίθεται στο

πρόγραµµα µε το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο.

– Η τροπολογία 37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσθέτει τη φράση

«που βασίζονται σε κοινές παραµέτρους» στο άρθρο 3 δεύτερη παύλα
λαµβάνεται υπόψη µόνον εν µέρει στο άρθρο 3 δεύτερη παύλα της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής που λέει «µε βάση συγκρίσιµες
παραµέτρους». Η Επιτροπή επιθυµεί τη διατήρηση της φράσης «µε βάση

συγκρίσιµες παραµέτρους» ως συµβιβασµό των θέσεων ου Συµβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη χρήση της λέξης «συγκρίσιµων» αντί
για «κοινών» τα κράτη µέλη θα είναι σε θέσει αν εκφράζουν καλύτερα τις

ιδιαιτερότητες της εθνικής κατάστασης τους και τις προτεραιότητές τους
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διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα παραγωγικής σύγκρισης µε τα άλλα
κράτη µέλη. Αυτό θα συµβάλει στη βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής

προστιθέµενης αξίας του προγράµµατος.

– Η τροπολογία 65 στο κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος ορίζει ότι στην περίπτωση

επιδοτήσεων για από κοινού χρηµατοδότηση µε άλλες πηγές «το επίπεδο
οικονοµικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπορεί να

υπερβαίνει, κατά γενικό κανόνα, το 90% του κόστους της επιδοτούµενης
δράσης». Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής λαµβάνει εν µέρει υπόψη

την τροπολογία αυτή λέγοντας ότι: «η λειτουργική χρηµατοδότηση για τα
ευρωπαϊκά δίκτυα δυνάµει του κλάδου 3.1. µπορεί, κατ’ εξαίρεση, όταν

αιτιολογείται από την οικονοµική τους κατάσταση, να ανέλθει στο 90% των
τρεχόντων εξόδων τους». Η Επιτροπή επιθυµεί να διατηρήσει τη θέση της. Στη

συνεδρίαση στις 27-28Νοεµβρίου του 2000η Επιτροπή εξέφρασε επιφύλαξη
σχετικά µε το αντίστοιχο κείµενο στην κοινή θέση του Συµβουλίου

(επισυνάπτεται δήλωση).

3.3. Nέες διατάξεις που εισάγει το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής σχετικά µε

αυτές.

Οι παραποµπές στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα αφορούν την αρίθµηση που

χρησιµοποιείται στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

Στο τέλος της αιτιολογικής σκέψης 8 η κοινή θέση του Συµβουλίου προσθέτει: «και

ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη προστασία έναντι στον κοινωνικό αποκλεισµό».
Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο, καθώς η προσθήκη αυτή παραπέµπει στα

συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα όσον αφορά την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιέχει ειδική αιτιολογική σκέψη 18 σύµφωνα µε
την οποία «πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αποκλεισµό

ενόψει της διεύρυνσης». Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει νέα αιτιολογική σκέψη 20 η οποία

αφορά τις «εργασίες άλλων διεθνών οργανισµών, ιδίως των Ηνωµένων Εθνών, του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της ∆ιεθνούς Οργάνωσης

Εργασίας και του Συµβουλίου της Ευρώπης, που θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
κατά την εφαρµογή του προγράµµατος αυτού». Η Επιτροπή συµφωνεί µε το

Συµβούλιο.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτη παύλα της κοινής θέσης του Συµβουλίου, το

ακόλουθο κείµενο «... συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης στατιστικών
στοιχείων σχετικών µε τις διάφορες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού µε στόχο τη

σύγκριση των δεδοµένων αυτών, τη µελέτη των ποσοτικών δεικτών...» αντικαθιστά
το κείµενο «συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής συγκρίσιµων στατιστικών

στοιχείων, της εκπόνησης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών». Η Επιτροπή συµφωνεί
µε το Συµβούλιο.

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη παύλα της κοινής θέσης του Συµβουλίου,
διαγράφεται η φράση «συνεργασία πολιτικής». Καθώς λαµβάνεται υπόψη στους
στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.
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Στο άρθρο 5 σχετικά µε την «υλοποίηση και τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη», η
κοινή θέση του Συµβουλίου προσθέτει στο β) το εξής: «Για το σκοπό αυτό, η

Επιτροπή παρέχει στις µη κυβερνητικές οργανώσεις και στους κοινωνικούς εταίρους
τις κατάλληλες πληροφορίες ». Καθώς η προσθήκη αυτή συµµορφώνεται µε τις

βασικές αρχές του προγράµµατος και της τροπολογίας 44 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου δηµιουργεί νέο άρθρο 7 σχετικά µε τα «εκτελεστικά
µέτρα». Παραπέµποντας στην απόφαση 1999/468/ΕΚ

1, απαριθµεί τα µέτρα που

πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής και τα µέτρα
για τα οποία απαιτείται διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής. Μολονότι στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής γίνεται λόγος µόνο για τη διαδικασία
συµβουλευτικής επιτροπής, η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

Υπάρχει επίσης διαφορά ως προς το χωρισµό του κειµένου µεταξύ των άρθρων 7 και
8 της τροποποιηµένης πρότασης σε σχέση µε τα αντίστοιχα άρθρα 8 και 9 της κοινής

θέσης που δεν µεταβάλει το περιεχόµενο. Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο.

Στην παράγραφο 1.1.,πτυχή 1 στο κεφάλαιο 1 του παραρτήµατος η φράση «τεχνικές

εργασίες σχετικά µε τους δείκτες» αντικαθιστά τη φράση «δηµιουργία δεικτών» της
τροποποιηµένης πρότασης. Η Επιτροπή αποδέχεται τη διατύπωση του Συµβουλίου.

3.4. Προβλήµατα που προέκυψαν κατά την έγκριση της κοινής θέσης

Σηµείωση: τα επίσηµα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου στις 27 και 28
Νοεµβρίου 2000 δεν είναι ακόµα διαθέσιµα. Το ακόλουθο κείµενο βασίζεται στα
πρακτικά που συνέταξε τη Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση στις 27 και 28 Νοεµβρίου 2000, κατά την οποία το Συµβούλιο
κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για κοινή θέση, η Επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις

όσον αφορά το σηµείο 3.1 της πτυχής 3 του παραρτήµατος. Το εν λόγω κείµενο
αφορά «τη βασική χρηµατοδότηση των κύριων ευρωπαϊκών δικτύων που

συµµετέχουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού»
που «περιορίζεται κατ’ ανώτατο στο 80% δαπανών που µπορούν να τυγχάνουν

υποστήριξης».

Στην τροποποιηµένη πρότασή της στο τέλος του σηµείου 4 «πραγµατοποίηση των

ενεργειών» η Επιτροπή προσθέτει το εξής: «ωστόσο η λειτουργική χρηµατοδότηση
για τα ευρωπαϊκά δίκτυα δυνάµει του κλάδου 3.1.µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να ανέλθει

στο 90% των τρεχόντων εξόδων τους». Αυτό ευθυγραµµίζεται µε την απόφαση που
ελήφθη στο πλαίσιο του προγράµµατος για την καταπολέµηση των διακρίσεων και

λαµβάνει εν µέρει υπόψη (µε πεδίο εφαρµογής που περιορίζεται αποκλειστικά στη
χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων που συµµετέχουν στην καταπολέµηση της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού) την τροπολογία 65 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. (βλ. συνηµµένη δήλωση).

1
της 29 Ιουνίου 1999,για τον καθορισµό των όρων άσκησης των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί τα κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης

απόφασης και κάνει ορισµένες προσθήκες στο κείµενο που αντικατοπτρίζουν τα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, την ανάγκη να

αναπτύξουµε τις εργασίες σχετικά µε τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης και
τη σηµασία της συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων στα διάφορα επίπεδο. Οι

προσθήκες αυτές ευθυγραµµίζονται µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και η Επιτροπή τις αποδέχεται. Επιπλέον το Συµβούλιο προσθέτει

στις αιτιολογικές σκέψεις παραποµπές στη διεύρυνση και στο έργο που επιτελούν
άλλοι διεθνείς οργανισµοί, τις οποίες η Επιτροπή επίσης αποδέχεται. Όσον αφορά

την εφαρµογή του προγράµµατος, το Συµβούλιο εισάγει τη διαδικασία της
διαχειριστικής επιτροπής σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ. Η Επιτροπή είχε

προτείνει µόνον τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής, αλλά αποδέχεται τη
διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής στους βασικούς τοµείς αναγνωρίζοντας την

επιθυµία των κρατών µελών να συµµετέχουν πιο δραστήρια στη διαχείριση του
προγράµµατος. Έτσι µπορεί να υποστηρίζει πιο αποτελεσµατικά τη µεταξύ τους

συνεργασία, στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.

Εντούτοις η Επιτροπή µε λύπη διαπίστωσε ότι

– δεν περιέχεται στις αιτιολογικές σκέψεις παραποµπή στον αναθεωρηµένο
Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή προτείνει οι

αιτιολογικές σκέψεις να περιλαµβάνουν επίσης παραποµπή στο Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που υπέγραψαν από κοινού στις 7 ∆εκεµβρίου

2000το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή·

– στις αιτιολογικές σκέψεις δεν αναφέρεται ότι το ποσό αναφοράς του

προγράµµατος είναι συµβατό µε το τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο·

– στους στόχους του προγράµµατος στο άρθρο 3 δεν αναφέρεται ότι οι

ανταλλαγές των πολιτικών που εφαρµόζονται και η αµοιβαία µάθηση πρέπει
να οργανώνονται µε βάση συγκρίσιµες παραµέτρους. Η συγκρισιµότητα είναι

ζωτικής σηµασίας στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού2 και για την
επίτευξη από το πρόγραµµα της προσδοκώµενης ευρωπαϊκής προστιθέµενης

αξίας

2
Η συγκρισιµότητα των παραµέτρων και των δεικτών απέκτησε ακόµα µεγαλύτερη σηµασία ύστερα από

την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια των ευρωπαϊκών στόχων για την καταπολέµηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
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Επίσης η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί ότι

– θα συνιστούσε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση στη χρηµατοδότηση µεταξύ των

µεν ευρωπαϊκών δικτύων που συµµετέχουν στην καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού και είναι επιλέξιµα βάσει του εν λόγω

προγράµµατος και των δε ευρωπαϊκών δικτύων που είναι επιλέξιµα βάσει του
προγράµµατος για την καταπολέµηση των διακρίσεων,

και καλεί το Συµβούλιο να προσαρµόσει ανάλογα την κοινή του θέση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λυπάται διότι το Συµβούλιο δεν δέχθηκε, όπως είχε γίνει µε το

πρόγραµµα κατά των διακρίσεων, την τροπολογία περί αυξήσεως µέχρις 90% του
ανωτάτου ποσοστού οικονοµικής ενίσχυσης η οποία θα µπορεί να χορηγείται, στο
πλαίσιο του προγράµµατος, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των ευρωπαϊκών
δικτύων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού (core-funding). Η Επιτροπή
υπενθυµίζει το σηµαντικό ρόλο των ΜΚΟ και των ευρωπαϊκών δικτύων τους, τις
δυσκολίες που θα συναντήσουν αυτά στην περίπτωση που το ποσοστό
συγχρηµατοδότησης που πρέπει να καταβάλουν τα ίδια υπερβαίνει το ποσόν που

µπορούν πράγµατι να συγκεντρώσουν, και υπογραµµίζει τη σηµασία που αποδίδει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εν λόγω τροπολογία
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Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της 24ης Μαρτίου 1997, η δήλωση αυτή θα

διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


