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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.     /2002

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

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

                                                
1 ΕΕ C 25 Ε της 29.1.2002, σ. 531.
2 Γνώµη που εδόθη στις 24 Απριλίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
3 Γνώµη που εδόθη στις 15 Μαΐου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (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 ακόλουθα :

(1) Η προώθηση µιας ποιοτικής εκπαίδευσης συγκαταλέγεται µεταξύ των στόχων της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(2) Οι παιδευτικές αξίες του αθλητισµού αναγνωρίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της

Νίκαιας στις 7, 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2000, το οποίο επιβεβαίωσε µε αυτόν τον τρόπο άλλες

προηγούµενες δηλώσεις, και ιδίως τη δήλωση 29 που προσαρτάται στη συνθήκη του

Άµστερνταµ, στην οποία τονίζεται ο ρόλος του αθλητισµού στη διαµόρφωση ταυτότητας.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας κάλεσε τα κοινοτικά θεσµικά όργανα να λάβουν

υπόψη τις παιδευτικές αξίες του αθλητισµού στις δράσεις που αναλαµβάνουν δυνάµει της

Συνθήκης, υπογραµµίζοντας ειδικότερα ότι είναι σηµαντικό τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν

τον εθελοντισµό µε την υποστήριξη της Κοινότητας.

(4) Στο ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Υγείας, συνελθόντων στα πλαίσια του

Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης

των αθλητικών δραστηριοτήτων, στα προγράµµατα της νεολαίας της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας 1 εκτιµάται ότι οι αθλητικές δραστηριότητες µπορούν να έχουν παιδαγωγική αξία

που συµβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· ακόµα, καλείται η Επιτροπή να

καταστρώσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µία συνεκτική προσέγγιση για την

εκµετάλλευση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι αθλητικές

δραστηριότητες.

                                                
1 ΕΕ C 8 της 12.1.2000, σ. 5.
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(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την

διασφάλιση των σηµερινών αθλητικών δοµών και τη διατήρηση του κοινωνικού ρόλου του

αθλητισµού 1, υπογράµµισε την παιδευτική και κοινωνική αξία του αθλητισµού, καθώς και το

ρόλο του στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.

(6) Στο ψήφισµα της 13ης Μαΐου 1992 για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του

αθλητισµού 2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τη διοργάνωση ενός Ευρωπαϊκού

Έτους για τον αθλητισµό.

(7) Η Επιτροπή των Περιφερειών σηµειώνει, στη γνώµη της σχετικά µε το έγγραφο

διαβουλεύσεων της Επιτροπής µε τίτλο «Το ευρωπαϊκό πρότυπο του αθλητισµού» τη

σηµασία του αθλητισµού στην κατάρτιση του ατόµου.

(8) Η Επιτροπή, στην έκθεσή της για τον αθλητισµό, προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι,

εξέτασε τα πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης του αθλητισµού στους τοµείς της

εκπαίδευσης και της νεολαίας, δεδοµένων των αξιών που µεταφέρει ο αθλητισµός.

(9) Η τακτική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωµατική υγεία και µπορεί να συµβάλει θετικά

στη διαδικασία εκµάθησης.

(10) Η εκπαίδευση των νεαρών αθλητών και αθλητριών δεν θα πρέπει να θίγεται από τη

συµµετοχή τους στον αγωνιστικό αθλητισµό.

                                                
1 EE C 135 της 7.5.2001, σ. 274.
2 ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 252.
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(11) Η εκπαίδευση µέσω του αθλητισµού θα πρέπει να προαγάγει την ταυτότητα και ανάπτυξη

αγοριών και κοριτσιών.

(12) Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα κατάρτισης όλων των βαθµίδων θα πρέπει να

κάνουν πληρέστερη χρήση των ευκαιριών που προσφέρει ο αθλητισµός για ενίσχυση της

διεθνούς κινητικότητας και των πολιτισµικών ανταλλαγών.

(13) Οι Ολυµπιακοί Αγώνες και οι άλλες αθλητικές εκδηλώσεις του 2004 θα κορυφώσουν την

κάλυψη από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και το ενδιαφέρον του κοινού για τον αθλητισµό.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδεώδη ευκαιρία προκειµένου να υπογραµµιστεί η παιδευτική αξία

του αθλητισµού.

(14) Οι δράσεις στα κράτη µέλη είναι ο βασικός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ενισχυθεί το

ενδιαφέρον του κοινού για την παιδευτική αξία του αθλητισµού. Ωστόσο, η Κοινότητα

µπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τέτοιες δράσεις µε την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού

Έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

(15) Το Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού θα συµπληρώσει και θα ενισχύσει

την υφιστάµενη κοινοτική δράση για την προώθηση της παιδείας και της κατάρτισης, καθώς

και της κοινωνικής ένταξης των µειονεκτούντων ατόµων.

(16) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί η συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό ΄Ετος των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών/του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

(ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη Συµφωνία ΕΟΧ, καθώς και των

συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τις

προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες. Όσον αφορά

την Κύπρο, η συµµετοχή αυτή θα πρέπει να χρηµατοδοτείται από συµπληρωµατικές

πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν, και όσον αφορά τη Μάλτα και την

Τουρκία, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚ.
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(17) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον

προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης

Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, για

τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού1.

(18). ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς

από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω της κλίµακος, και ιδίως της ανάγκης

πολυµερών εταιρικών σχέσεων, υπερεθνικής ανταλλαγής πληροφοριών και διακοινοτικής

διάδοσης των ορθών πρακτικών, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η

Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5

της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα

απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

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

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

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2,

ΑΠΟΦΑΣΙZOYN :

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

Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού

Το έτος 2004 ορίζεται ως «Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού».

Άρθρο 2

Στόχοι

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι οι εξής :

α) να ευαισθητοποιηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και οι αθλητικές οργανώσεις σχετικά µε

την ανάγκη συνεργασίας µε σκοπό την ανάπτυξη της εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού και

της ευρωπαϊκής του διάστασης, δεδοµένου του πολύ µεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώνει

η νεολαία για όλα τα αθλήµατα,

β) να αξιοποιηθούν οι αξίες που µεταδίδει ο αθλητισµός για την ανάπτυξη της γνώσης και των

δεξιοτήτων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα κυρίως στους νέους να αναπτύσσουν τόσο τις

φυσικές ικανότητες και την ετοιµότητά τους να καταβάλουν ατοµικές προσπάθειες όσο και

τις κοινωνικές τους ικανότητες, όπως η οµαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα και

η ευγενής άµιλλα σε ένα πολυπολιτισµικό πλαίσιο,
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γ) να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη θετική συµβολή που έχουν οι εθελοντικές

δραστηριότητες στην άτυπη εκπαίδευση, κυρίως των νέων,

δ) να προωθηθεί η παιδευτική αξία της κινητικότητας και των ανταλλαγών των µαθητών,

ιδιαίτερα σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον, µέσω της διοργάνωσης αθλητικών και

πολιτιστικών συναντήσεων στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων,

ε) να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά µε το ρόλο που µπορεί να

διαδραµατίσει ο αθλητισµός στα εκπαιδευτικά συστήµατα ώστε να προαχθεί η κοινωνική

ένταξη των µειονεκτουσών οµάδων,

στ) να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία µεταξύ διανοητικών και σωµατικών δραστηριοτήτων στη

σχολική ζωή µε την ενθάρρυνση των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,

ζ) να εξεταστούν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης των νέων αθλητών και αθλητριών που

συµµετέχουν στον αγωνιστικό αθλητισµό.

Άρθρο 3

Περιεχόµενο των µέτρων

1. Τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2

περιλαµβάνουν τη διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων εντός του 2004 ή τη χορήγηση

ενίσχυσης υπέρ αυτών :

α) διοργάνωση συναντήσεων και Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών διαγωνισµών και εκδηλώσεων

που προβάλλουν τα επιτεύγµατα και τις εµπειρίες µε θέµα το Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης

µέσω του αθλητισµού,
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β) διοργάνωση εθελοντικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες

και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις του 2004,

γ) διεξαγωγή εκστρατειών ενηµέρωσης και προβολής, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας

µε τα µέσα ενηµέρωσης, προς διάδοση των παιδευτικών αξιών του αθλητισµού,

δ) διοργάνωση εκδηλώσεων που προωθούν την παιδευτική αξία του αθλητισµού και δίνουν

παραδείγµατα ορθής πρακτικής,

ε) χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε πρωτοβουλίες αναλαµβανόµενες σε διακρατικό, εθνικό,

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, µε σκοπό την προώθηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα.

Άρθρο 4

Εφαρµογή και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρµογή των κοινοτικών µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει της

παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2 και τηρώντας

πλήρως την αρχή της επικουρικότητας.
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2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν ή περισσότερους αρµόδιους φορείς επιφορτισµένους µε τη

συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού και µε το συντονισµό και την

εφαρµογή, στο κατάλληλο επίπεδο, των µέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

συµπεριλαµβανοµένης µεταξύ άλλων και της βοήθειας για τη διαδικασία επιλογής κατ� άρθρο 7.

Άρθρο 5

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3

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

απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 6

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

1. Τα µέτρα κοινοτικής εµβέλειας, όπως περιγράφονται στο µέρος A του παραρτήµατος,

µπορούν να επιδοτηθούν έως 80%, του συνολικού κόστους από το γενικό προϋπολογισµό της

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

2. Τα µέτρα τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διακρατικής εµβέλειας που παρουσιάζουν

κοινοτικό ενδιαφέρον, όπως περιγράφονται στο µέρος B του παραρτήµατος, µπορούν να

συγχρηµατοδοτηθούν από το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης έως 50%, του

συνολικού κόστους.

Άρθρο 7

∆ιαδικασία υποβολής και επιλογής των αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις συγχρηµατοδότησης των µέτρων από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, βάσει του

άρθρου 6 παράγραφος 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή από τον φορέα ή τους φορείς που

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες που

θα επιτρέψουν την εκτίµηση των τελικών αποτελεσµάτων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.

Η Επιτροπή λαµβάνει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό υπόψη την αξιολόγηση που παρέχεται από

τους ενδιαφερόµενους φορείς.
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2. Οι αποφάσεις συγχρηµατοδότησης µέτρων βάσει του άρθρου 6 λαµβάνονται από την

Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2. Η Επιτροπή φροντίζει για µια

ισόρροπη κατανοµή µεταξύ των κρατών µελών και των διαφόρων τοµέων δραστηριοτήτων.

3. Η Επιτροπή, ιδίως µέσω των εθνικών ή περιφερειακών σηµείων επαφής της, σε συνεργασία

µε τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, εξασφαλίζει ότι οι προσκλήσεις για

την υποβολή προτάσεων θα δηµοσιεύονται έγκαιρα και θα διαδίδονται όσο είναι δυνατόν

ευρύτερα.

Άρθρο 8

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη συνοχή µεταξύ των µέτρων

που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και των άλλων κοινοτικών ενεργειών και

πρωτοβουλιών.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη µεγίστη δυνατή συµπληρωµατικότητα µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Έτους Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού και των άλλων υφιστάµενων κοινοτικών, εθνικών και

περιφερειακών πρωτοβουλιών και πόρων, εφόσον µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη των

στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.
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Άρθρο 9

Συµµετοχή ορισµένων τρίτων χωρών

Το Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού είναι ανοικτό στη συµµετοχή :

α) των χωρών της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη συµφωνία ΕΟΧ,

β) των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους

που καθορίζονται στις οικείες ευρωπαϊκές συµφωνίες,

γ) της Κύπρου, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες

που θα συµφωνηθούν µε την εν λόγω χώρα,

δ) της Μάλτας και της Τουρκίας, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις βάσει της

Συνθήκης.

Άρθρο 10

Προϋπολογισµός

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ορίζεται σε 11,5

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

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

3. Μπορούν επίσης να χρηµατοδοτηθούν, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι δαπάνες τεχνικής

και διοικητικής υποστήριξης για την περίοδο 2004 προς κοινό όφελος της Επιτροπής και των

δικαιούχων του µέτρου, οι οποίες δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των µονίµων καθηκόντων

δηµόσιας διοίκησης συνδεοµένων µε τον προσδιορισµό, την προετοιµασία, τη διαχείριση, την

παρακολούθηση, το δηµοσιονοµικό έλεγχο και το γενικότερο έλεγχο των µέτρων.

Άρθρο 11

∆ιεθνής συνεργασία

Για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού, η Επιτροπή µπορεί

να συνεργαστεί µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και άλλους ενδεδειγµένους διεθνείς οργανισµούς

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2005 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

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

Περιφερειών σχετικά µε την υλοποίηση, τα αποτελέσµατα και τη γενική αξιολόγηση των µέτρων

της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

(A) ∆ράση σε κοινοτική κλίµακα

1. Συνεδριάσεις και εκδηλώσεις :

(α) διοργάνωση συνεδριάσεων,

(β) διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση µέσω του

αθλητισµού, συµπεριλαµβανοµένων των συνεδριάσεων έναρξης και λήξης του

Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού,

(γ) διοργάνωση ενεργειών εθελοντισµού στη διάρκεια των Ολυµπιακών και άλλων

αθλητικών εκδηλώσεων το 2004.

2. Εκστρατείες ενηµέρωσης και προβολής που περιλαµβάνουν :

(α) το σχεδιασµό λογοτύπου και συνθηµάτων για το Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης

µέσω του αθλητισµού, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο όλων των

οικείων δραστηριοτήτων,

(β) ενηµερωτική εκστρατεία,
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(γ) την παραγωγή µέσων και βοηθηµάτων διαθέσιµων στο κοινό στο σύνολο της

Κοινότητας,

(δ) κατάλληλες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των αθλητικών

οργανώσεων, προς ενηµέρωση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος εκπαίδευσης µέσω

του αθλητισµού,

(ε) τη διοργάνωση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών διαγωνισµών όπου θα τονίζονται τα

επιτεύγµατα και οι εµπειρίες που αφορούν τα θέµατα του Ευρωπαϊκού Έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

3. Άλλες δράσεις :

(α) δηµιουργία βάσης δεδοµένων επί ανοικτής γραµµής, µε χρήση διαθέσιµων πηγών,

ως µέσου διάδοσης στα κράτη µέλη της ορθής πρακτικής για τη χρησιµοποίηση

του αθλητισµού ως µέσου εκπαίδευσης και ειδικότερα για την προώθηση της

κοινωνικής ένταξης των µη ευνοηµένων οµάδων.

(β) έρευνες και µελέτες οι οποίες αξιολογούν τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.
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4. Η χρηµατοδότηση µπορεί να έχει τις εξής µορφές :

(α) άµεση αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ειδικότερα στον τοµέα της επικοινωνίας,

των ερευνών και των µελετών, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σηµείο 3(α), µέσω

µειοδοτικών διαγωνισµών ανοικτών ή/και περιορισµένων,

(β) επιδοτήσεις που χορηγούνται για την κάλυψη των δαπανών ειδικών εκδηλώσεων,

οι οποίες διοργανώνονται µε σκοπό την προβολή του Ευρωπαϊκού Έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού και την ευαισθητοποίηση του κοινού στο

γεγονός αυτό· η χρηµατοδότηση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 80 % του συνολικού

κόστους.

(B) ∆ράση σε εθνική κλίµακα

∆ιάφορες ενέργειες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο µπορούν να είναι

επιλέξιµες προς κοινοτική χρηµατοδότηση, έως και σε ποσοστό 50 % του συνολικού

κόστους, ανάλογα µε τη φύση και το προτεινόµενο περιεχόµενο. Μεταξύ αυτών των

ενεργειών δύνανται να περιληφθούν οι εξής :

1. εκδηλώσεις που συνδέονται µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω

του αθλητισµού, συµπεριλαµβανοµένης µιας εναρκτήριας εκδήλωσης για το Έτος,

2. ενηµερωτικές εκστρατείες και µέτρα διάδοσης των ορθών πρακτικών, πλην αυτών που

αναφέρονται στο µέρος A ανωτέρω,
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3. απονοµή βραβείων ή διοργάνωση διαγωνισµών που τονίζουν τη σπουδαιότητα της

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού,

4. έρευνες και µελέτες πλην όσων αναφέρονται στο µέρος A ανωτέρω.

(Γ) Ενέργειες για τις οποίες δεν διατίθεται κοινοτική οικονοµική ενίσχυση

Η Κοινότητα θα παράσχει την ηθική της υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της γραπτής

άδειας χρήσης του λογοτύπου και άλλου υλικού που συνδέεται µε το Ευρωπαϊκό Έτος

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού, σε πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από δηµόσιους ή

ιδιωτικούς οργανισµούς, στο βαθµό που αυτοί οι οργανισµοί είναι σε θέση να αποδείξουν

στην Επιτροπή ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες ήδη διεξάγονται ή θα διεξαχθούν κατά το 2004

και έχουν πιθανότητες να συµβάλουν σηµαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων

του Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

________________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις

16 Οκτωβρίου 2001, πρόταση βασιζόµενη στο άρθρο 149 της Συνθήκης για την έκδοση

απόφασης µε την οποία το 2004 θα ορίζεται Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης µέσω του

αθλητισµού.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 24 Απριλίου 2002.

3. H Eπιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 15 Μαΐου 2002.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη  γνώµη του στις 14 Μαΐου 2002.

5. Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του στις 14 Οκτωβρίου 2002, σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης µέσω του

αθλητισµού κατά την διάρκεια του έτους 2004 το οποίο θα ανακηρυχθεί "Ευρωπαϊκό Έτος

Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού 2004".

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο ενέκρινε, στην κοινή θέση του, την πρόταση της Επιτροπής κατ' ουσίαν.

Εισήγαγε, ωστόσο, ορισµένες τροποποιήσεις τις οποίες έκρινε απαραίτητες

προκειµένου να δοθεί έµφαση στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο του γεγονότος και οι

οποίες αντιστοιχούν ευρέως στη γνώµη που έδωσε το Κοινοβούλιο.
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2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1. Τροποποιήσεις  που επέφερε  το Συµβούλιο  στην πρόταση της Επιτροπής

♦ Το Συµβούλιο επεδίωξε να καταστήσει σαφέστερη σε ολόκληρο το κείµενο, τη

συµβολή των προβλεποµένων αθλητικών δραστηριοτήτων στην ποιοτική παιδεία

και περιόρισε τη συµβολή των Κοινοτήτων σε δραστηριότητες µε ευρωπαϊκή

διάσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 149 της Συνθήκης.

♦ Ελήφθη µέριµνα, κατά την διατύπωση του κειµένου ώστε να εξασφαλισθεί ότι η

αρχή της επικουρικότητας η οποία διέπει την πρόταση (πρβ. Αιτιολογική

παράγρ. 18) γίνεται σαφώς δεκτή.

♦ Εισήχθη, νέο άρθρο 5, η διατύπωση του οποίου ακολουθεί τις συµφωνηµένες

διαδικασίες επιτροπολογίας, ώστε να προβλεφθεί η σύσταση συµβουλευτικής

επιτροπής η οποία  αναφέρεται και σε άλλα σηµεία του κειµένου, όπου δει.

♦ Οι έρευνες και µελέτες σε κοινοτικό επίπεδο περιορίστηκαν σαφώς σε αυτές που

"αξιολογούν τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω του

αθλητισµού" (παράρτηµα Α, σηµείο 3 (β)).

♦ Η φράση "ολυµπιακών και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων" χρησιµοποιήθηκε

(αιτιολογική παράγραφος 13, άρθρο 3 β), Παράρτηµα Α σηµείο 1 γ)) προκειµένου

να δηλωθεί το πλαίσιο των καλυπτοµένων εκδηλώσεων αποφεύγοντας έτσι την

αναφορά σε συγκεκριµένα γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2004.

2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1. Τροπολογίες  του Κοινοβουλίου  που ενέκρινε  η Επιτροπή

Η Επιτροπή δέχθηκε εν όλω, εν µέρει  ή κατ' ουσίαν 32 από τις 42 τροπολογίες  που

υποβλήθηκαν.
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2.2.2. Τροπολογίες  του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το  Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί  εν όλω, εν µέρει ή κατ' ουσίαν τις περισσότερες  από

τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, πέραν των τροπολογιών εκείνων που δεν

έκανε δεκτές η Επιτροπή το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί ούτε ορισµένες

τροπολογίες σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές διαδικασίες (τροπ. 10 και 11) τις οποίες δεν

θεώρησε απαραίτητες βάσει της διοργανικής συµφωνίας για τη δηµοσιονοµική

πειθαρχία και τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας.

΄Αλλες τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές ήσαν :

•  η τροπολ.  6 (προτεινόµενη νέα αιτιολογική παράγραφος 12α) η οποία κρίθηκε

ακατάλληλη ως αξιολογική κρίση ως προς τη θέση του αθλητισµού,

•  η τροπολ.  16 δεδοµένου ότι το άρθρο 2 παρ. στ) καλύπτει ήδη το ρόλο της

σωµατικής αγωγής στα σχολεία,

•  η τροπολ.  27 όσον αφορά τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο

κρατών µελών για λόγους επικουρικότητας,

•  η τροπολ. 32 όσον αφορά οικονοµικές ρυθµίσεις, λαµβάνοντας υπόψη τη

συµβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 5.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι το κείµενο  της κοινής θέσης του αποτελεί σαφές και ισορροπηµένο

πλαίσιο για την εφαρµογή των προβλεποµένων µέτρων ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους

Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού 2004.

________________________
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DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2002 (31.07)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0244 (COD)

11051/02

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ « I/A »
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους εκπαίδευσης µέσω του
αθλητισµού

1. Κατά τη συνεδρίασή του στις 30 Μαίου 2002, το Συµβούλιο συµφώνησε επί της ουσίας της

κοινής θέσης σχετικά µε την απόφαση για την ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως διατυπώθηκε οριστικά από την Οµάδα

Γλωσσοµαθών Νοµικών, περιλαµβάνεται στο έγγρ. 9605/02 EDUC 81 SPORT 10

CODEC 699. Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιέχεται στο έγγρ. 9605/02 ADD 1.

3. H Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε, εποµένως, να καλέσει
το Συµβούλιο :

− να εγκρίνει την κοινή θέση οµοφώνως, µε αποχή της πορτογαλικής αντιπροσωπίας,

σχετικά µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την

ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού, ως

σηµείο «Α» µιας προσεχούς του συνεδρίασης, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο έγγραφο

9605/02 καθώς και το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιέχεται στο έγγρ. 9605/02

ADD 1,



11051/02 ΚΣ/σπ 2
DG I    EL

− να διατάξει την τυπική καταχώρηση της δήλωσης της Προσθήκης 1 στα πρακτικά της

συνεδρίασης κατά την οποία θα εγκριθεί η κοινή θέση,

− να συµφωνήσει να διαβιβασθεί η κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε

την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της συνθήκης.

________________________



11051/02 ADD 1 REV 1 ΙΑ/απ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2002 (09.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0244 (COD)

11051/02
ADD 1 REV 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους Εκπαίδευσης µέσω του
Αθλητισµού

∆ήλωση της πορτογαλικής αντιπροσωπίας

"Η Πορτογαλία θεωρεί αδικαιολόγητο το γεγονός ότι απουσιάζει από την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού ΄Ετους εκπαίδευσης µέσω
του αθλητισµού, οποιαδήποτε ρητή µνεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου EURO 2004, ένα
κατ'εξοχήν ευρωπαϊκό γεγονός του 2004.

Υπό αυτές τις συνθήκες η Πορτογαλία δεν µπορεί να ψηφίσει υπέρ της απόφασης και ως εκ τούτου απέχει
της ψηφοφορίας".

Σχέδιο δήλωσης του Συµβουλίου
σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο

ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης

µέσω του Αθλητισµού

Το Συµβούλιο σηµειώνει την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το άρθρο 3 της απόφασης
για την ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού να επιτρέψει στις
ειδικές οργανώσεις, σε επίπεδο σχολείων αλλά και αθλητικών οργανώσεων, να υποβάλουν σχέδια µε
εκπαιδευτικό προσανατολισµό που θα αποσκοπούν στη διοργάνωση ενός µείζονος γεγονότος, θα
προϋποθέτουν τη συµµετοχή του συνόλου των κρατών µελών καθώς και των κρατών που αναφέρονται στο
άρθρο 9 και θα υπογραµµίζουν την προστιθέµενη αξία των ολυµπιακών ιδεωδών στην εκπαίδευση.

_______________





11051/02 ADD 1 REV 1 COR 1 ∆Α/νκ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2002 (21.10)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0244 (COD)

11051/02
ADD 1 REV 1 COR 1

EDUC 101
SPORT 11
CODEC 925

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9605/02 EDUC 81 SPORT 10 CODEC 699
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13038/01 EDUC 118 SPORT 1 CODEC 1042
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ανακήρυξη του 2004 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης µέσω του
Αθλητισµού

Η αρχή της δεύτερης δήλωσης τροποποιείται ως εξής:

∆ήλωση του Συµβουλίου
σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης

της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ανακήρυξη
του 2004 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού

=====================





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 18.10.2002
SEC(2002) 1112τελικό

2001/0244 (COD)

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 απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την ανακήρυξη του έτους

2004ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού
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2001/0244 (COD)

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 απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την ανακήρυξη του έτους

2004ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2001) 584τελικό – 2001/0244(COD)): 16/17Οκτωβρίου 2001

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής:
24Απριλίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη

ανάγνωση:
14Μαΐου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών 15Μαΐου 2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 14Οκτωβρίου 2002

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, η συνηµµένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να
παρουσιάσει την τοποθέτηση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινή θέση του Συµβουλίου της

14 Οκτωβρίου 2002σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου που αφορά την ανακήρυξη του έτους 2004 ως ευρωπαϊκού έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

Το αντικείµενο της πρότασης είναι να αφιερωθεί το έτος 2004 στην καλύτερη χρήση των
εκπαιδευτικών αξιών που πηγάζουν από τον αθλητισµό µε την ενθάρρυνση της εταιρικής
σχέσης µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των αθλητικών οργανώσεων. Με την
πρόταση αυτή ανταποκρίνεται η Επιτροπή στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Νίκαιας σχετικά µε την καλύτερη ένταξη των αξιών του αθλητισµού στις διάφορες πολιτικές

και ενέργειες της Κοινότητας.
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3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Κατά γενικό κανόνα, η κοινή θέση διατηρεί τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της πρότασης
απόφασης της Επιτροπής, ενώ παράλληλα είναι σύµφωνη µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις κυριότερες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στις 14 Μαΐου 2002σε πρώτη ανάγνωση και οι οποίες έγιναν δεκτές από την
Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει στο Συµβούλιο την τοποθέτησή της
απέναντι στις τροπολογίες που εισήχθηκαν σε πρώτη ανάγνωση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η κοινή θέση, που εγκρίθηκε
οµόφωνα µε την αποχή της Πορτογαλίας, αποτελεί µια καλή βάση για τη συνέχιση των
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την πρόταση απόφασης. Αυτή κοινή θέση αναµένεται να
καταστήσει δυνατή τη γρήγορη έγκριση της πρότασης απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας

συναπόφασης.

Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, το Συµβούλιο ενέκρινε το συνολικό κονδύλιο

προϋπολογισµού των 11,5εκατοµµυρίων ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή και έγινε αποδεκτό
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Όσον αφορά τους στόχους της απόφασης, η κοινή θέση παραµένει πιστή στους επτά στόχους
που πρότεινε η Επιτροπή και τροποποίησε το Κοινοβούλιο σε πρώτη του ανάγνωση. Οι
τροπολογίες συνέβαλαν στο να διευκρινιστούν και να αναδειχθούν καλύτερα οι
εκπαιδευτικές πτυχές του Έτους και να ληφθεί καλύτερα υπόψη η αρχή της επικουρικότητας.
Η τροπολογία του Κοινοβουλίου σχετικά µε την ένταξη ειδικού στόχου για την ισότητα
µεταξύ των φύλων, συµπεριλήφθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις. Ουσιαστικά πρόκειται για
ένα θέµα που πρέπει µάλλον να ενταχθεί οριζοντίως σε όλες τις κοινοτικές ενέργειες, παρά
για ένα γενικό στόχο, προοριζόµενο ειδικά για το ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης µέσω του

αθλητισµού.

Όσον αφορά τις ενέργειες, στην κοινή θέση εγκρίνονται αυτές που πρότεινε η Επιτροπή και
τροποποίησε το Κοινοβούλιο, συµπεριλαµβανόµενης κυρίως και της διαγραφής των ερευνών
και µελετών, εκτός αυτών που έχουν σχέση µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου του

ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού.

Ωστόσο, δύο τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Στην κοινή θέση δεν συµπεριλήφθηκε η τροπολογία του Κοινοβουλίου σχετικά µε την
απαρίθµηση των διαφόρων αθλητικών αγώνων που θα πραγµατοποιηθούν το 2004. Η
Επιτροπή συµµερίζεται την άποψη αυτή. Πράγµατι, στην αρχική της πρόταση η Επιτροπή
αναφέρει τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, αφενός λόγω του
παγκόσµιου και συµβολικού τους χαρακτήρα και αφετέρου λόγω του ότι στους αγώνες
αυτούς συγκαταλέγονται τα περισσότερα είδη αθλητισµού. Στην πρόταση αναφέρονται

απλώς άλλες σηµαντικές αθλητικές εκδηλώσεις και µόνον ως παράδειγµα το ευρωπαϊκό
κύπελλο ποδοσφαίρου EURO 2004στην Πορτογαλία. Η απαρίθµηση και άλλων εκδηλώσεων
θα είχε ως συνέπεια την κατάρτιση µακροσκελούς καταλόγου, δυσανάλογου σε σχέση µε το
κείµενο της απόφασης. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε χρόνο διακόσιοι περίπου
ευρωπαϊκοί και παγκόσµιοι αγώνες για όλα τα είδη αθλητισµού διοργανώνονται στην
Ευρώπη. Ένα εξαντλητικός κατάλογος δεν θα προσέθετε τίποτα στην πρόταση απόφασης και
αντιθέτως θα την επιβάρυνε. Όσον αφορά αυτές τις εκδηλώσεις, ένας στόχος του ευρωπαϊκού
έτους είναι απλώς να τις χρησιµοποιήσει για τη διοργάνωση ενεργειών εθελοντισµού, που
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θεωρούνται ως σηµαντικό στοιχείο της µη τυπικής εκπαίδευσης.

Στην κοινή θέση δεν συµπεριλήφθηκε επίσης η τροπολογία σχετικά µε τη διοργάνωση

αθλητικών αγώνων µεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων. Οι νικητές αυτού του αγώνα θα
συµµετείχαν στην αφή της ολυµπιακής φλόγας, το Μάρτιο του 2004, στην Ολυµπία. Η
Επιτροπή δεν θα δεχόταν επίσης αυτή την τροπολογία. Η Επιτροπή κρίνει ότι η διατύπωση
που προτείνει το Συµβούλιο «ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί διαγωνισµοί» επιτρέπει στους

συντελεστές του ευρωπαϊκού έτους να υποβάλουν προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις
επιθυµίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο, όπως διευκρίνισε σε µια δήλωση που επισυνάφθηκε
στην κοινή θέση. Η Κοινότητα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αναλάβει τη διοργάνωση
δραστηριοτήτων που ανήκουν στον τοµέα αρµοδιότητας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και

των αθλητικών οργανώσεων.

Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρµογής της απόφασης, η Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια
για να ενθαρρύνει τις εδικές οργανώσεις, τόσο στο επίπεδο των σχολείων όσο και των
αθλητικών οργανώσεων, ώστε να υποβάλουν επ' ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους

εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού, ένα σχέδιο για µια σηµαντική εκδήλωση, στην οποία θα
συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη και η οποία θα υπογραµµίζει την προστιθέµενη αξία των

ολυµπιακών ιδεωδών για την εκπαίδευση.

Στην κοινή θέση προβλέπεται η δηµιουργία µιας επιτροπής που θα συνδράµει την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού έτους αυτού. Με την τροπολογία αυτή ορίζονται
για το Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης µέσω του Αθλητισµού οι ίδιες διαδικασίες που είχαν

οριστεί και για το Ευρωπαϊκό Έτος των Γλωσσών και για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. Αυτή η τροπολογία προτείνεται για λόγους συνοχής.

Οι άλλες τροπολογίες συµβάλλουν απλώς στην καλύτερη κατανόηση και ανάγνωση του
κειµένου, ενώ διατηρείται το ουσιαστικό νόηµα της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και
παραµένει άθικτο το πνεύµα της.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην κοινή θέση παρατηρείται µια στενή σύγκλιση τόσο µε τις απόψεις του Κοινοβουλίου
όσο και της Επιτροπής, εφόσον περιέχει πολύ σηµαντικό ποσοστό των τροπολογιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες είχε συµπεριλάβει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της
πρόταση. Για το λόγο αυτόν η Επιτροπή εγκρίνει την κοινή θέση που καθορίστηκε οµόφωνα
µε την αποχή της Πορτογαλίας.

Συνεπώς, η Επιτροπή εκφράζει την επιθυµία να µπορέσει να προχωρήσει γρήγορα η

διαδικασία λήψης απόφασης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έναρξη όλων των
αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών για να εξασφαλιστεί η σηµαντική απήχηση του

Ευρωπαϊκού Έτους.


