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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση

των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(πρόγραµµα e Learning)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 149, παράγραφος 4

και το άρθρο 150, παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής 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
2 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 26 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
3 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 10 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (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 ακόλουθα:

(1) Οι στόχοι των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Σωκράτης και Leonardo da Vinci,

που θέσπισαν η απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ 1, και 1999/382/ΕΚ 2, αντιστοίχως,

περιλαµβάνουν την ανάπτυξη της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη χρήση

τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών.

(2) Στα συµπεράσµατα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε

στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 («το Συµβούλιο της Λισσαβώνας») τονίζεται η

αναγκαιότητα προσαρµογής των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις

ανάγκες της οικονοµίας της γνώσης, και δηλώνεται ότι η προώθηση νέων βασικών

δεξιοτήτων, ιδίως στον τοµέα των τεχνολογιών των πληροφοριών είναι ένα από τα τρία

βασικά συστατικά αυτής της νέας προσέγγισης.

(3) Η πρωτοβουλία «e Learning - Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο», που ξεκίνησε από

την Επιτροπή το Μάιο του 2000 ως ανταπόκριση στο Συµβούλιο της Λισσαβώνας, έλαβε την

υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στη Φέιρα τον Ιούνιο του

2000. Στη συνεδρίασή του στη Στοκχόλµη, τον Μάρτιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

επεσήµανε τα θετικά αποτελέσµατά της πρωτοβουλίας.

(4) Το «σχέδιο δράσης eLearning» ανέπτυξε τις τέσσερις γραµµές δράσης της πρωτοβουλίας για

e Learning (υποδοµές και εξοπλισµός, κατάρτιση, ευρωπαϊκά περιεχόµενα και υπηρεσίες

ποιότητας, και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα) σε δέκα κεντρικές ενέργειες, που συνενώνουν

τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα και εργαλεία, προκειµένου να αυξηθεί η µεταξύ τους

συνεκτικότητα και συνέργεια και να βελτιωθεί η πρόσβαση των χρηστών σε αυτά.

                                                
1 Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής
δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης» (ΕΕ L 28, 3.2.2000, σ. 1). Απόφαση η
οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 451/2003/ΕΚ (ΕΕ L 69, 13.3.2003, σ. 6)

2 Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του
δευτέρου σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (ΕΕ L 146, 11.6.1999, σ. 33).
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(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσµατα σχετικά και µε τις δύο ανακοινώσεις της

Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι η πρωτοβουλία για το e Learning συµβάλλει στην ενίσχυση

της ιδέας ενός «ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης», που συµπληρώνει τον ευρωπαϊκό

χώρο έρευνας και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, και ζητώντας να αναπτυχθεί ο ευρωπαϊκός

χώρος εκπαίδευσης ανεξάρτητα στο πλαίσιο νέου ειδικού προγράµµατος, µε σαφή νοµική

βάση, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις µε υφιστάµενα προγράµµατα και εξασφαλίζοντας

περισσότερη προβολή και προστιθέµενη αξία στην κοινοτική δράση.

(6) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε την

πρωτοβουλία«ηλεκτρονική µάθηση» 1 υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και καλεί την

Επιτροπή να συνεχίσει και να εντείνει τις δράσεις της στον τοµέα αυτό.

(7) Η Επιτροπή ενέκρινε, στις 21 Νοεµβρίου 2001, την ανακοίνωση «Η πραγµάτωση µιας

ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης», επισηµαίνοντας τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής

µάθησης για την ανάπτυξη και τη διαχείριση νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών προς τον σκοπό

αυτό.

(8) Στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη

Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2002 ζητείται η ανάληψη πανευρωπαϊκής δράσης για την

αδελφοποίηση σχολείων. Ακολούθησε η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση του

∆ιαδικτύου για την ανάπτυξη της αδελφοποίησης µεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία παρουσιάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη

σύνοδό του στη Σεβίλλη, καθώς και το πιστοποιητικό χρήστη υπολογιστών και του

διαδικτύου για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

(9) Είναι αναγκαίο να εξετασθεί το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού που οφείλεται στην

αδυναµία ορισµένων ατόµων να εκµεταλλευθούν πλήρως τα οφέλη των τεχνολογιών των

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του ∆ιαδικτύου στην κοινωνία της γνώσης.

Πρόκειται για το λεγόµενο «ψηφιακό χάσµα», που επηρεάζει συχνά τους νέους, τα άτοµα µε

αναπηρίες και τους ηλικιωµένους, και κοινωνικές κατηγορίες που είναι ήδη θύµατα άλλων

µορφών αποκλεισµού.

                                                
1 ΕΕ C 204, 20.7.2001, σ. 3.
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(10) Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και τη συνεχή επιµόρφωση των

δασκάλων ούτως ώστε να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν στην αίθουσα διδασκαλίας το

∆ιαδίκτυο και τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε κριτικό και

υπεύθυνο από εκπαιδευτική άποψη τρόπο.

(11) Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη

χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης και στην προώθηση ίσων ευκαιριών στον τοµέα αυτό.

(12) Η ηλεκτρονική µάθηση µπορεί να συµβάλλει ώστε η Ένωση να ανταποκρίνεται στις

προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Μπορεί επίσης να συµβάλλει στη βελτίωση της

ποιότητας της µάθησης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στους µαθησιακούς πόρους, στην

αντιµετώπιση ειδικών αναγκών και στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας, ιδίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

(13) Η διακήρυξη της Μπολόνια, που υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1999 από 29 ευρωπαίους

Υπουργούς Παιδείας, επισηµαίνει την αναγκαιότητα ευρωπαϊκής διάστασης στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς και τη σηµασία που έχει η ανάπτυξη της διάστασης της

ηλεκτρονικής µάθησης στο πλαίσιο αυτό.
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(14) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίδει µεγάλη προσοχή στην αποτελεσµατική προώθηση

των εικονικών χώρων τριτοβάθµιας παιδείας ως συµπλήρωµα των δραστηριοτήτων

προγραµµάτων κινητικότητας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

(15) Χρειάζεται να ενισχυθούν και να συµπληρωθούν τα υπάρχοντα µέσα και να εξετασθεί ο

ρόλος του e Learningκαι στην προετοιµασία της νέας γενεάς µέσων στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(16) Για να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης είναι απαραίτητο να

εξασφαλισθεί η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών που διεξάγονται

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

ενεργειών, ιδίως της θεµατικής προτεραιότητας του έκτου προγράµµατος-πλαισίου για την

έρευνα που αφορά τις τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών, που θέσπισε η απόφαση

1513/2002/ΕΚ. 1

(17) Οι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ θα

πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα e Learning. Εµπειρογνώµονες και

εκπαιδευτικά ιδρύµατα από άλλες τρίτες χώρες θα πρέπει να µπορούν να συµµετέχουν στην

ανταλλαγή εµπειριών στο πλαίσιο της υφιστάµενης συνεργασίας µε αυτές τις τρίτες χώρες.

(18) Το πρόγραµµα e Learning θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται τακτικά σε

συνεργασία Επιτροπής και κρατών µελών, ώστε να είναι δυνατές αναπροσαρµογές, ιδίως

όσον αφορά τις προτεραιότητες υλοποίησης των µέτρων. Η αξιολόγηση θα πρέπει να

περιλαµβάνει εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητα, αµερόληπτα όργανα.

                                                
1 Απόφαση 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία
του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) (ΕΕ L 232, 29.8.2002,
σ. 1.)



8642/1/03 REV 1 ZAC/fv,lk 6
DG I    EL

(19) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, και συγκεκριµένα η προώθηση της

ευρωπαϊκής συνεργασίας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη διάσταση της

εκπαίδευσης και κατάρτισης µε αποτελεσµατική χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης, δεν είναι

δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, εποµένως, λόγω της

διασυνοριακής διάστασης των απαραίτητων ενεργειών και µέτρων, να επιτευχθεί καλύτερα

σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(20) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τη συνολική διάρκεια του

προγράµµατος e Learning, το οποίο αποτελεί την προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για

τον προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου 33 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας, της

6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 1,

κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(21) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

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

Θέσπιση του προγράµµατος

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το πρόγραµµα e Learning, ένα πολυετές πρόγραµµα για τη

βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών συστηµάτων  εκπαίδευσης και κατάρτισης και της

πρόσβασης σε αυτά, µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και

των επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο καλείται στο εξής «το πρόγραµµα».

2. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως

31 ∆εκεµβρίου 2006.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράµµατος

1. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να υποστηρίξει και να αναπτύξει περαιτέρω την

αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως

συµβολή στην ποιοτική εκπαίδευση και ως ουσιώδες στοιχείο για την προσαρµογή τους στις

ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης.
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2. Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι :

(α) ο προσδιορισµός των ενδιαφεροµένων φορέων και η ενηµέρωσή τους όσον αφορά τους

τρόπους και τα µέσα χρήσης της ηλεκτρονικής µάθησης, µε στόχο την προώθηση της

εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα και µε τον τρόπο αυτό η συµβολή στην ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης και την προώθηση του διαπολιτισµικού

διαλόγου,

(β) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης για την ενδυνάµωση της

ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση,

(γ) η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προϊόντων και

υπηρεσιών ποιότητας, και για την ανταλλαγή και µεταβίβαση ορθών πρακτικών,

(δ) η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης στο πλαίσιο της καινοτοµίας στις

µεθόδους διδασκαλίας µε την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας µάθησης

και καλλιέργειας της αυτονοµίας αυτών που µαθαίνουν.

Άρθρο 3

Τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος

1. Οι στόχοι του προγράµµατος επιδιώκονται στους ακόλουθους τοµείς παρέµβασης, σύµφωνα

µε τις γραµµές δράσης που περιγράφονται στο Παράρτηµα :
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(α) προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα :

οι ενέργειες στον τοµέα αυτόν αφορούν τη συµβολή των ΤΠΕ στα πλαίσια της σχολικής και

ευρύτερα της δια βίου µάθησης, ιδίως για εκείνους που, λόγω της γεωγραφικής θέσης, της

κοινωνικής κατάστασης ή των ειδικών αναγκών τους, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις εν

λόγω τεχνολογίες. Στόχος είναι να εντοπισθούν καλά παραδείγµατα προς µίµηση και να

αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που

αφορούν τις εν λόγω οµάδες-στόχους,

(β) ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι :

οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν τη βελτίωση της ενσωµάτωσης της εικονικής

διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων

οργανωτικών προτύπων για την παροχή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη (εικονικοί

εκπαιδευτικοί χώροι) και για ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγών και ανταλλαγής

εµπειριών (εικονική κινητικότητα), µε βάση τα υφιστάµενα ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας

(πρόγραµµα Erasmus, διαδικασία της Μπολόνια), και για την παροχή µιας «διάστασης

ηλεκτρονικής µάθησης» στα επιχειρησιακά εργαλεία τους (ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς

ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS), ευρωπαϊκό µεταπτυχιακό δίπλωµα (Master), διασφάλιση της

ποιότητας, κινητικότητα),

(γ) ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη και προώθηση της κατάρτισης των

εκπαιδευτικών :

οι ενέργειες στον τοµέα αυτό υποστηρίζουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τη δηµιουργία

δικτύων µεταξύ σχολείων, ώστε να καταστεί δυνατό για όλα τα σχολεία στην Ευρώπη να

δηµιουργούν παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε σχολεία σε άλλα σηµεία της Ευρώπης, να

προωθούν καινοτόµες µεθόδους συνεργασίας καθώς και να µεταβιβάζουν εκπαιδευτικές

προσεγγίσεις ποιότητας και να ενισχύουν την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό

διάλογο. ∆ράσεις στον τοµέα αυτό αφορούν επίσης την ενηµέρωση των επαγγελµατικών

δεξιοτήτων των εν γένει εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική και συνεργατική χρήση των ΤΠΕ

µέσω ανταλλαγής και διάδοσης ορθών πρακτικών και διοργάνωσης διακρατικών και

πολυεπιστηµονικών σχεδίων συνεργασίας.
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(δ) εγκάρσιες ενέργειες :

οι ενέργειες στον τοµέα αυτό αφορούν την προώθηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην

Ευρώπη, και στηρίζονται στην παρακολούθηση του σχεδίου δράσης e Learning. Στόχοι είναι

η διάδοση, η προώθηση και η µεταβίβαση ορθών και καινοτόµων πρακτικών και

αποτελεσµάτων από τα σχέδια και προγράµµατα και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των

διαφόρων αναµεµιγµένων φορέων, ιδίως µε την προώθηση εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-

ιδιωτικού τοµέα.

2. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που παρατίθενται στο

Παράρτηµα και µέσω των ακόλουθων προσεγγίσεων, οι οποίες είναι δυνατό να συνδυάζονται, όπου

αρµόζει:

(α) στήριξη δοκιµαστικών σχεδίων, µε δυνατότητες στρατηγικού αντίκτυπου στις πρακτικές της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και σαφείς προοπτικές µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας,

(β) στήριξη για την ανάπτυξη µεθόδων, εργαλείων, και πρακτικών και για την ανάλυση των

τάσεων στον σχεδιασµό και τη χρήση προτύπων ηλεκτρονικής µάθησης για την εκπαίδευση

και κατάρτιση,

(γ) στήριξη καινοτόµων ενεργειών που διεξάγονται από ευρωπαϊκά δίκτυα και εταιρικές σχέσεις,

και αποσκοπούν στο να προωθήσουν την καινοτοµία και την ποιότητα στον σχεδιασµό και τη

χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, µε βάση τη συναφή χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση

και κατάρτιση,

(δ) στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και εταιρικών σχέσεων που προάγουν και ενισχύουν την

παιδαγωγική και µορφωτική χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου και των ΤΠΕ καθώς και της

ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται ώστε να εξασφαλίζουν

όχι µόνο την τεχνική ικανότητα χρησιµοποίησης του ∆ιαδικτύου και των ΤΠΕ από

διδάσκοντες και µαθητές, αλλά και την ικανότητα παιδαγωγικής, κριτικής και υπεύθυνης

χρησιµοποίησής του,
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(ε) στήριξη ευρωπαϊκής συνεργασίας, µεταβίβασης των προϊόντων της ηλεκτρονικής µάθησης,

και διάδοσης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών,

(στ) παροχή τεχνικής και διοικητικής συνδροµής.

Άρθρο 4

Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

1. Η Επιτροπή :

(α) εξασφαλίζει την υλοποίηση των κοινοτικών ενεργειών που καλύπτονται από το πρόγραµµα

σύµφωνα µε το Παράρτηµα,

(β) εξασφαλίζει συνέργειες µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και ενέργειες στους τοµείς της

εκπαίδευσης, της έρευνας, της κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης,

(γ) προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς που αναπτύσσουν

δραστηριότητες στον τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης.

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν κατάλληλους ανταποκριτές που συνεργάζονται στενά µε την

Επιτροπή όσον αφορά την πληροφόρηση σχετικά µε τη χρήση και την πρακτική της ηλεκτρονικής

µάθησης.
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Άρθρο 5

Μέτρα υλοποίησης

1. Τα ακόλουθα αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης µέτρα θεσπίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2:

(α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων, καθώς και τα

κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής και τα αποτελέσµατα·

(β) ο ετήσιος προϋπολογισµός και η κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των διαφόρων δράσεων

του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10·

(γ) τα µέτρα εποπτείας και αξιολόγησης του προγράµµατος και τα µέτρα διάδοσης και

µεταφοράς των αποτελεσµάτων.

2. Κάθε άλλο µέτρο αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης λαµβάνεται σύµφωνα

µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3.

Άρθρο 6

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

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

Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Οσάκις 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 κανονισµό της.

Άρθρο 7

Συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη γενική συνεκτικότητα και

συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος µε άλλες συναφείς πολιτικές, εργαλεία και ενέργειες της

Κοινότητας, ιδίως µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης Σωκράτης και Leonardo da

Vinci και το πρόγραµµα για τη Νεολαία.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επαρκείς συνδέσµους και, όπου ενδείκνυται, συντονισµένες

ενέργειες µεταξύ του παρόντος προγράµµατος και των προγραµµάτων και ενεργειών στον τοµέα

των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως των συναφών ενεργειών για τις

δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης του έκτου προγράµµατος-πλαίσιο.
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Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράµµατος για το διάστηµα που

ορίζεται στο άρθρο 1, καθορίζεται σε 33 εκατοµµύρια EUR.

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

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 9

Κατανοµή του προϋπολογισµού

1. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται µεταξύ των ενεργειών ως εξής :

(α) ηλεκτρονική µάθηση για την προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα: περίπου 10 %

του συνόλου του προϋπολογισµού,

(β) ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι: περίπου 30 % του συνόλου του προϋπολογισµού,

(γ) ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη και προώθηση της κατάρτισης των

εκπαιδευτικών: περίπου 45 % του συνόλου του προϋπολογισµού,
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(δ) εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία του σχεδίου δράσης e Learning : 7,5 %, κατ� ανώτατο όριο,

του συνόλου του προϋπολογισµού,

(ε) τεχνική και διοικητική συνδροµή : 7,5 %, κατ� ανώτατο όριο, του συνόλου του

προϋπολογισµού.

Άρθρο 10

Συµµετοχή κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και υποψήφιων για ένταξη στην

Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών

Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και

των χωρών που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζονται σύµφωνα µε τις

σχετικές διατάξεις των πράξεων που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών

αυτών.

Άρθρο 11

Συνεργασία µε τρίτες χώρες

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, είναι δυνατό να κληθούν να συµµετάσχουν σε συνέδρια και

συναντήσεις, εξαιρουµένων των συνεδριάσεων της επιτροπής, εµπειρογνώµονες από τρίτες χώρες,

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 10.
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Τα κονδύλια που διατίθενται για την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαµονής, βάσει των

εφαρµοστέων κανόνων της Επιτροπής, δεν υπερβαίνουν το 0,5 % του συνολικού προϋπολογισµού

του προγράµµατος.

Άρθρο 12

Εποπτεία και αξιολόγηση

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

εποπτεία περιλαµβάνει την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και συγκεκριµένες

δραστηριότητες.

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος κατά τη στιγµή της

περάτωσής του. Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιµήσει τη συνάφεια, την αποτελεσµατικότητα

και τον αντίκτυπο των διαφόρων ενεργειών και να εξετάσει επίσης τον γενικό αντίκτυπο του

προγράµµατος. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται σε ζητήµατα κοινωνικής συνοχής και σε θέµατα

ίσων ευκαιριών.

Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει επίσης τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών του παρόντος

προγράµµατος και εκείνων που επιδιώκονται από άλλες συναφείς πολιτικές, µέσα και ενέργειες της

Κοινότητας.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση για µια εκ των υστέρων

αξιολόγηση έως το τέλος του 2007.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Οι γραµµές δράσης αποτελούν µέσο υλοποίησης του γενικού στόχου του προγράµµατος : να

προωθήσουν την ανάπτυξη και την κατάλληλη χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη και

να συνδράµουν τα κράτη µέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν στον τοµέα αυτόν.

∆ιαρθρώνονται σύµφωνα µε τους τέσσερις τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος.

Γραµµή δράσης 1: «προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα»

Η δράση στον τοµέα αυτόν πρέπει να καλύπτει τόσο ζητήµατα σχεδιασµού όσο και πρακτικά

ζητήµατα, από την κατανόηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα έως τον καθορισµό

επανορθωτικών ενεργειών για συγκεκριµένες οµάδες-στόχους. Η εξοικείωση µε τα ψηφιακά µέσα

είναι µία από τις θεµελιώδεις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό συµµετοχή

στην κοινωνία της γνώσης και στην κουλτούρα των νέων µέσων ενηµέρωσης. Η εξοικείωση µε τα

ψηφιακά µέσα συνδέεται επίσης µε την ικανότητα χρήσης των επικοινωνιακών µέσων και µε τις

κοινωνικές ικανότητες, καθώς και οι τρεις έχουν κοινούς στόχους, όπως η ενεργός συµµετοχή των

πολιτών στα κοινά και η υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ.

α) Προσδιορισµός και διάδοση ορθών πρακτικών στην προώθηση της ψηφιακής µόρφωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη βελτίωση της πρόσβασης σε πόρους µάθησης για εκείνους που

δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ, στην αντιµετώπιση διαφόρων γνωστικών και

διδακτικών προσεγγίσεων και διαφορετικών τύπων µάθησης, την αντιµετώπιση ειδικών

αναγκών, παραδείγµατος χάριν, των αναγκών των µεταναστών, των παιδιών που

νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία ή των ανάπηρων χρηστών, και τη διερεύνηση της χρήσης

ελκυστικότερων προσεγγίσεων που δηµιουργούν κίνητρα.
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β) Ενέργειες ευαισθητοποίησης µέσω ευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα

υποστηρίζει ενέργειες τις οποίες έχουν αναλάβει ευρωπαϊκά δίκτυα, οργανώσεις, δηµόσιες

αρχές, εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, κλπ. Επίσης υποστηρίζει τις επαφές και

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ τους.

Γραµµή δράσης 2: «Ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι»

Αυτή η γραµµή δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη µίας «διάστασης e Learning» για τις ευρωπαϊκές

πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συµβάλλοντας στη

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

α) Ανάπτυξη των υπαρχόντων µέσων, ιδίως εκείνων που αφορούν την εικονική κινητικότητα ως

συµπλήρωµα και ενίσχυση της φυσικής κινητικότητας (εικονικό ERASMUS)· συστήµατα

αναγνώρισης και επικύρωσης (βασιζόµενα στο ευρωπαϊκό σύστηµα κατοχύρωσης

µαθηµάτων ECTS ): υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης ή κάθε άλλη συνέργεια

µεταξύ εικονικών και παραδοσιακών προτύπων. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε

θεσµικές συµφωνίες, διευρύνοντας ή συµπληρώνοντας, όποτε είναι δυνατό, τις υφιστάµενες

συµφωνίες συνεργασίας στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων κινητικότητας.

β) ∆ιασυνοριακοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει στρατηγικά

σχέδια που θα πρέπει να προτείνουν τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τρία,

τουλάχιστον, κράτη µέλη. Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα συνεργασίας για την

ηλεκτρονική µάθηση όσον αφορά: το σχεδιασµό κοινής ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών

από διάφορα πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών για την αξιολόγηση,

επικύρωση και αναγνώριση των αποκτώµενων ικανοτήτων, ακολουθουµένων των εθνικών

διαδικασιών· πειραµατισµοί ευρείας κλίµακας όσον αφορά την εικονική κινητικότητα,

επιπροσθέτως της φυσικής κινητικότητας, καθώς και ανάπτυξη καινοτόµων διττών

προγραµµάτων σπουδών που θα βασίζονται τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις

ηλεκτρονικές µεθόδους µάθησης.
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γ) Ευρωπαϊκά πρότυπα ηλεκτρονικής µάθησης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα σχέδια αυτά

θα πρέπει αναπτύξουν νέα πρότυπα συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε αντικείµενο ειδικότερα την παροχή συνεχούς κατάρτισης και

επαγγελµατικής εξέλιξης καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών µαθησιακής υποστήριξης και

για την κατάρτιση των διδασκόντων γενικής παιδείας και επαγγελµατικής κατάρτισης και του

λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού στην παιδαγωγική χρήση της ηλεκτρονικής µάθησης· την

εξέταση µεθόδων διασφάλισης της ποιότητας, την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των

οργανωτικών αλλαγών και των πιθανών κινδύνων που συνδέονται µε την εφαρµογή της

ηλεκτρονικής µάθησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τη διαµόρφωση

ευρωπαϊκών προτύπων εταιρικών σχέσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο χώρο της

ηλεκτρονικής µάθησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως και την ανάπτυξη των ευκαιριών

που δηµιουργούνται από τις νέες εταιρικές σχέσεις και τα πρότυπα χρηµατοδότησης.

Γραµµή δράσης 3: «ηλεκτρονική αδελφοποίηση πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολείων

στην Ευρώπη και προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών»

Αυτή η γραµµή δράσης θα πρέπει να διευκολύνει την αδελφοποίηση σχολείων µέσω του

∆ιαδικτύου και να προάγει την κατάρτιση των διδασκόντων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει κίνητρα

στα ευρωπαϊκά σχολεία για να οικοδοµήσουν παιδαγωγικές εταιρικές σχέσεις µε σχολεία σε άλλα

µέρη της Ευρώπης, καλλιεργώντας την εκµάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισµικό διάλογο. Η

δράση απευθύνεται σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια σχολεία.
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α) Εντοπισµός και ανάλυση των υφισταµένων πρωτοβουλιών. Κατά την ενέργεια αυτή θα

αναλυθούν οι υφιστάµενες πρακτικές, θα επισηµανθούν αξιόλογα σχέδια επίδειξης σχετικά

µε τη συµβολή των εκπαιδευτικών πολυµέσων και των δικτύων επικοινωνίας στη στήριξη της

αδελφοποίησης σχολείων, ιδίως στο χώρο των πολύγλωσσων και πολυπολιτισµικών σχεδίων.

Θα παρέχονται µελέτες περιπτώσεων, υλικά και µέθοδοι αξιολόγησης µε σκοπό την

υποστήριξη των δασκάλων στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη

καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, όπως παραδείγµατος χάρη οι εικονικές τάξεις

διδασκαλίας, η διαµόρφωση κοινών προγραµµάτων σπουδών για τη συνεχή επιµόρφωση των

δασκάλων, οι πολυεπιστηµονικές προσεγγίσεις ή η χρήση κοινών εργαλείων και µέσων

διδασκαλίας.

β) ∆ηµιουργία δικτύου στήριξης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Το δίκτυο αυτό θα

απαρτίζουν εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και επαγγελµατικής κατάρτισης µε πείρα στον

τοµέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Θα παρέχει παιδαγωγική στήριξη και καθοδήγηση,

εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εταίρων, µεθόδους για την ανταλλαγή εµπειριών,

καθώς και έναν κεντρικό κόµβο στο ∆ιαδίκτυο, βασιζόµενο σε υπάρχουσες ιστοσελίδες, για

τη δράση της αδελφοποίησης.

γ) Στήριξη στα δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα της συνεχούς επιµόρφωσης των διδασκόντων

και του άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα δίκτυα αυτά θα βασίζονται σε οργανισµούς

υπεύθυνους για την παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των

επικοινωνιών. Τα δίκτυα αυτά θα επικεντρώνονται σε τοµείς συνεργασίας προτεραιότητας

όπως περιγράφεται στο πλαίσιο της έκθεσης για τους συγκεκριµένους και µελλοντικούς

στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη

δηµιουργία ευνοϊκών όρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την ανάπτυξη

καινοτόµων µεθόδων συνεργασίας, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και

προσεγγίσεων, καθώς και για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
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δ) Ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από µια

δυναµική επικοινωνιακή δράση που θα βασίζεται στον ιστοχώρο και θα περιλαµβάνει µεταξύ

άλλων τον σχεδιασµό µιας ελκυστικής οπτικής εικόνας, δηµοσιεύσεις, δελτία Τύπου,

προετοιµασία ενηµερωτικών δελτίων σχετικών µε σχολικά σχέδια, εκδηλώσεις έναρξης και

περάτωσης, διαγωνισµούς και βραβεία.

Γραµµή δράσης 4: Εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία του σχεδίου δράσης e Learning.

Επιπλέον, χρηµατοδοτούνται εγκάρσιες ενέργειες, όπως οι ακόλουθες:

α) Υποστήριξη της ενεργού εποπτείας του σχεδίου δράσης e Learning. Η ενέργεια αυτή θα

εξασφαλίσει περισσότερη συνεκτικότητα και προβολή στις σχετικές µε τον τοµέα της

ηλεκτρονικής µάθησης δράσεις της ΕΕ µέσω της διάδοσης του συναφούς υλικού, όπως

εκθέσεων και µελετών, µέσω της οµαδοποίησης των σχεδίων που αφορούν παρόµοιους

στόχους ή χρησιµοποιούν παρόµοιες µεθοδολογίες, µέσω της υποστήριξης της ανταλλαγής

εµπειριών, της δικτύωσης και κάθε άλλης πιθανής συνέργειας στα πλαίσια των

δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης.

β) Λειτουργία µίας διαδικτυακής «πύλης» για το e Learning, η οποία θα παρέχει εύκολη, άµεση

πρόσβαση σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες στους τοµείς της ηλεκτρονικής µάθησης και στις

υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης, σε καταλόγους, βάσεις δεδοµένων ή αποθήκες γνώσεων,

και θα διευκολύνει την φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στα ενωσιακά προγράµµατα,

σχέδια, µελέτες, εκθέσεις και οµάδες εργασίας.

γ) Ενέργειες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης µέσω ευρωπαϊκών δικτύων. Η δράση αυτή

θα στηρίξει ευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και συναφείς

δραστηριότητες όπως επικεντρωµένα συνέδρια, σεµινάρια ή εργαστήρια µε αντικείµενο

βασικά θέµατα της ηλεκτρονικής µάθησης όπως η διασφάλιση της ποιότητας. Η εν λόγω

δράση θα προωθήσει επίσης τον ευρωπαϊκό διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών

στον τοµέα αυτό.
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δ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαλείων εποπτείας, ανάλυσης και πρόβλεψης για την

ηλεκτρονική µάθηση στην Ευρώπη, σε συνεργασία µε την Eurostat και την Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων.

Το παρόν πρόγραµµα µπορεί να συµβάλει επίσης σε διασταυρούµενες ενέργειες µε διεθνή σχέδια

που έχουν σχέση µε την ορθή και αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την

κατάρτιση, όπως παραδείγµατος χάρη εκείνα που ήδη ετοιµάζουν ο ΟΟΣΑ ή η UNESCO.

Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης

Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράµµατος θα υποστηρίζεται από ενέργειες που αποσκοπούν στη

διάδοση των αποτελεσµάτων (π.χ. δηµοσιεύσεις, παραποµπές στο ∆ιαδίκτυο, προβολή σχεδίων και

εκδηλώσεων) και στη µεταφορά, εφόσον είναι αναγκαίο, από στρατηγικές µελέτες που εξετάζουν

ανακύπτοντα προβλήµατα ή νέες ευκαιρίες ή κάθε άλλο σηµαντικό ζήτηµα που αφορά την εξέλιξη

της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα υποστηρίζει επίσης τη συνεχή

επανατροφοδότησή του µε γνώµες από χρήστες και συµµετέχοντες, καθώς και την τελική

εξωτερική αξιολόγησή του.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η χρηµατοδότηση θα χορηγείται κατόπιν πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών και

προτάσεων.

Θα χρηµατοδοτείται κατά 100% η αγορά υπηρεσιών (όπως µελέτες περιπτώσεων ή εµπειρογνώ-

µονες) και πιθανώς η συµβολή στη δηµιουργία µελλοντικού εκτελεστικού οργανισµού, η οποία

µελετάται.
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Οι ενέργειες θα χρηµατοδοτηθούν µε τους εξής τρόπους:

− επιδοτήσεις που θα καλύπτουν το µέγιστο έως 80 % των επιλέξιµων δαπανών, µαζί µε άλλες

πηγές του δηµόσιου ή/και του ιδιωτικού τοµέα, για σχέδια συνεργασίας, όπως παραδείγµατος

χάρη καινοτόµα σχέδια διαρθρωτικής φύσης (όλες οι γραµµές δράσης)·

− επιδοτήσεις που θα καλύπτουν το µέγιστο έως 80 % των επιλέξιµων δαπανών για εταιρικές

σχέσεις e Learning, στις οποίες προΐστανται ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι

οποίες αποβλέπουν στο να προσδώσουν «διάσταση ηλεκτρονικής µάθησης» σε νέα πρότυπα

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (γραµµή δράσης 2)·

− χρηµατοδότηση κατά 100 % µιας δοµής που θα υποστηρίζει την αδελφοποίηση σχολείων και

στην οποία θα περιλαµβάνεται ένας κεντρικός κόµβος ∆ιαδικτύου· ένα ευρωπαϊκό δίκτυο

παιδαγωγικής στήριξης σε συνεργασία µε κράτη µέλη· ενέργειες προώθησης και διάδοσης,

καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια στήριξης, όπως για παράδειγµα η επανεξέταση

των υφισταµένων συστηµάτων αδελφοποίησης ή η διαµόρφωση ενός ad hoc εργαλείου

αναζήτησης εταίρων. Προβλέπονται επιδοτήσεις σε ποσοστό µεταξύ 50 % έως 80 % για τη

στήριξη των ενεργειών προώθησης και διάδοσης από τα κράτη µέλη (γραµµή δράσης 3)·

− επιδοτήσεις µεταξύ του 50 και του 80 % των εξόδων που συνδέονται µε ενέργειες

πληροφόρησης και επικοινωνιών, όπως σεµινάρια, επισκέψεις, κοινές εκθέσεις, αξιολόγηση

από οµοτίµους και παρόµοιες ενέργειες διάδοσης και ανταλλαγής γνώσεων (όλες οι γραµµές

δράσης).
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Οι µηχανισµοί παράδοσης που προβλέπονται στην πρόταση ανταποκρίνονται βασικά στη συνήθη

κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τη συγχρηµατοδότηση βάσει αναλυτικών

αιτήσεων χρηµατοδότησης. Θα υπάρξουν επίσης ορισµένα µέρη τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν εξ

ολοκλήρου από την Κοινότητα, όπως το δίκτυο υποστήριξης και ο κεντρικός ιστοχώρος για την

δράση αδελφοποίησης σχολείων. Η χρηµατοδότηση θα χορηγηθεί κατόπιν πρόσκλησης υποβολής

προτάσεων και προσφορών.

Η διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από την Επιτροπή, µε την πιθανή συνδροµή ενός

µελλοντικού εκτελεστικού οργανισµού, η σύσταση του οποίου µελετάται επί του παρόντος. Η

πίστωση πρόκειται να καλύψει δαπάνες για µελέτες, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων,

πληροφόρηση, συνέδρια και δηµοσιεύσεις που συνδέονται άµεσα µε τον στόχο του προγράµµατος,

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη παροχής τεχνικής και διοικητικής συνδροµής στην οποία δεν

περιλαµβάνονται καθήκοντα δηµόσιας αρχής.

=====================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2002 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, βασιζόµενη στα άρθρα 149 παράγραφος 4 και 150

παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος

(2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας

και της επικοινωνίας (ΕΠΤ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και η Επιτροπή Περιφερειών

γνωµοδότησαν στις 26 Μαρτίου και 10 Απριλίου 2003 αντίστοιχα.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 8 Απριλίου 2003.

4. Με βάση τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση απόφασης στις 29 Απριλίου 2003.

5. Στις 16 Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση σκοπό έχει να υποστηρίξει και να αναπτύξει την αποτελεσµατική χρήση των

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης

και κατάρτισης, συµβάλλοντας έτσι στην ποιότητα της εκπαίδευσης η οποία αποτελεί

ουσιαστικό στοιχείο της προσαρµογής των συστηµάτων αυτών στις ανάγκες της κοινωνίας

της γνώσης.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο ενέκρινε κατ�αρχήν την πρόταση της Επιτροπής,

επιφέροντας συνάµα όσες τροποποιήσεις θεώρησε ενδεδειγµένες, οι οποίες είναι ως επί

το πλείστον σύµφωνες µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1. Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.1.1 Ρόλος της ηλεκτρονικής µάθησης

Το Συµβούλιο εισήγαγε νέα αιτιολογική παράγραφο υπ�αριθ. 15, στην

οποία εξαίρεται η σηµασία του προγράµµατος τόσο για την συµπλήρωση

των υφιστάµενων προγραµµάτων όσο και για την υποβοήθηση στην

εκπόνηση της νέας γενεάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2.1.2 Συνεργασία, συµπληρωµατικότητα και συνέργεια

Προκειµένου να εκφρασθεί σαφέστερα και συνοπτικότερα το παραπάνω

µέληµα, τα πρώην άρθρα 4, 7 και 8 συγχωνεύθηκαν και απετέλεσαν το

άρθρο 4 (Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη µέλη)

και άρθρο 7 (συνοχή και συµπληρωµατικότητα).

2.1.3 Χρηµατοδότηση (Άρθρο 8)

Το Συµβούλιο φρονεί ότι µε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο των 33 εκατοµµ.

ευρώ θα επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος χωρίς να παραβλέπεται η

τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

2.1.4 Κατανοµή του προϋπολογισµού (Άρθρο 9)

Σε σχέση µε την κατανοµή, το µεγαλύτερο µέρος (45%) του σχετικού

προϋπολογισµού θα διατεθεί για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση και για

την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ενώ για την «προώθηση της εξοικείωσης

µε τα ψηφιακά µέσα» (αρχικά «καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος»)

θα διατεθεί το 10%, αφού θεωρείται ότι η δράση αυτή επέχει θέση

παραδείγµατος.
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2.1.5 Προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα (1η γραµµή δράσης)

Η δράση αυτή αποσαφηνίσθηκε και απλουστεύθηκε µε τη νέα κατανοµή

του προϋπολογισµού.

2.1.6 Ευρωπαϊκοί Εικονικοί Εκπαιδευτικοί Χώροι (2η γραµµή δράσης)

Η γραµµή αυτή περιέλαβε 3 δράσεις. Η έννοια της ανάπτυξης των

υφιστάµενων µέσων προτιµήθηκε αντί της «διαδικασίας της Μπολώνιας» η

οποία αποτελεί µία διαδικασία που ήδη συντελείται και είναι δυνατόν να

αλλάξει.

2.1.7 Ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη και προώθηση της

κατάρτισης των εκπαιδευτικών (3η γραµµή δράσης)

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις για να ενισχύσει το σκέλος

της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων. Εξήρε επίσης τη σηµασία της

ηλεκτρονικής µάθησης στο πλαίσιο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών

(βλέπε άρθρο 3 και παράρτηµα, γραµµή δράσης 3).

2.1.8 Εγκάρσιες δράσεις και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής µάθησης

(4η γραµµή δράσης)

Η γραµµή αυτή αναδιατυπώθηκε χάριν αποσαφήνισης. Επί παραδείγµατι,

λόγω της σχετικά µικρής διάρκειας του προγράµµατος, δεν κρίθηκε

αναγκαία η διοργάνωση ετήσιας διάσκεψης. Ο ρόλος των γενικών σχεδίων

µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτει γενικώς στο πρόγραµµα, γι�αυτό και

κατονοµάζεται.
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2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου εγκριθείσες από την Επιτροπή

Η Επιτροπή υιοθέτησε εν όλω, εν µέρει ή κατ�ουσίαν 24 από τις 26 τροπολογίες

του Κοινοβουλίου.

2.2.2.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου εγκριθείσες από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν όλω, εν µέρει ή κατ�ουσίαν 14 από τις τροπολογίες

του Κοινοβουλίου τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα τις υπ�αριθ.

1,2,3,6,9,11,14,17,18,19,20,22,24 και 25.

2.2.3.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου µή εγκριθείσες από το Συµβούλιο

Εκτός από τις τροπολογίες που δεν ενέκρινε η Επιτροπή και δεν έγιναν δεκτές

ούτε από το Συµβούλιο, το Συµβούλιο απέρριψε και τις ακόλουθες τροπολογίες

για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

7,8,10,12,13,15,21,26,27

- Τροπολογία 7

Θέσπιση του προγράµµατος (Άρθρο 1 παρ. 2)

Το Συµβούλιο αδυνατεί να δεχθεί οιαδήποτε σύνδεση της δηµοσιονοµικής

και διοικητικής βάσης του προγράµµατος µε τις προπαρασκευαστικές

δράσεις.
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- Τροπολογίες 8, 10, 15, 21

Μνεία της ισότητας των φύλων, της αναπηρίας και της γεωγραφικής θέσης

Το Συµβούλιο φρονεί ότι η ισότητα των φύλων αναφέρεται ως γενική αρχή

στην αιτιολογική παράγραφο 11 και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η

µνεία της σε άλλο σηµείο του κειµένου. Όσον αφορά τα πρόσωπα µε

αναπηρίες (τροπολογία 10), καλύπτονται ήδη από την έκφραση «ειδικές

ανάγκες» στο άρθρο 3 παρ. 1 σηµείο α). Καθ�όσον αφορά τις τροπολογίες

10 και 21 που κατονοµάζουν τις αγροτικές περιοχές, το Συµβούλιο φρονεί

ότι δεν ενδείκνυται να κατονοµασθούν συγκεκριµένα είδη γεωγραφικής

θέσεως τα οποία για διάφορους λόγους αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες.

- Τροπολογία 12

Προώθηση λογισµικού υψηλής ποιότητας

Το Συµβούλιο δεν νοµίζει ότι είναι εφικτό ή ενδεδειγµένο για το πρόγραµµα

να προωθήσει εκπαιδευτικό λογισµικό, περιεχόµενο ή υπηρεσίες.

- Τροπολογία 13

Μακροπρόθεσµη βιωσιµότητα στρατηγικών πιλοτικών σχεδίων

Το Συµβούλιο δεν νοµίζει ότι το προτεινόµενο πρόσθετο κείµενο καθιστά

σαφέστερη την παράγραφο.
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- Τροπολογία 26

Κατάρτιση σχεδίων σε συνδυασµό µε τη µετάφραση και διερµηνεία των

γλωσσών (Παράρτηµα ∆ράση 1)

Το Συµβούλιο φρονεί ότι η τροπολογία αυτή υπερβαίνει το πεδίο και τις

δυνατότητες του προγράµµατος.

- Τροπολογία 27

Συµµετοχή σε διεθνή σχέδια (Παράρτηµα, 1.4 στοιχείο ε)

Το Συµβούλιο δεν θεωρεί ενδεδειγµένη εν προκειµένω τη µνεία

συγκεκριµένων χωρών (λ.χ. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς).

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η κοινή του θέση αποτελεί εύλογη εξισορρόπηση των

διαφόρων δράσεων που µελετώνται στο πλαίσιο της συµβολής της ηλεκτρονικής µάθησης

στην ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στην προώθηση της

συνέργειας κοινοτικών προγραµµάτων και µέσων µε δράσεις των κρατών µελών. Εξ�άλλου

το πρόγραµµα θα συµπληρώσει τα υφιστάµενα προγράµµατα και θα συµβάλει στην

εκπόνηση µελλοντικών προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2003 (11.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0303 (COD)

10221/03

EDUC 101
CODEC 799
OC 369

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8642/03 EDUC 79 CODEC 518 OC 348
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5035/03 EDUC 1   CODEC 82
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα e Learning)
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 13.06.2003

1. Κατά τη σύνοδό του στις 5 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο συµφώνησε επί της ουσίας της κοινής

θέσης σχετικά µε την απόφαση για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την

αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

(ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα e Learning)

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

Γλωσσοµαθών Νοµικών, περιλαµβάνεται στο έγγρ. 8642/03 EDUC 79 CODEC 518 OC 348.

Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιέχεται στο έγγρ. 8642/03 ADD 1.
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3. H Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε, εποµένως, να καλέσει
το Συµβούλιο :

− να εγκρίνει την κοινή θέση, µε αρνητική ψήφο της γερµανικής αντιπροσωπίας, σχετικά

µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση

πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα

εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα e Learning), ως σηµείο «Α» µιας προσεχούς

του συνόδου, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο έγγραφο 8642/03 καθώς και το σκεπτικό

του Συµβουλίου που περιέχεται στο έγγρ. 8642/03 ADD 1,

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

την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της συνθήκης.

_________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.6.2003
SEC(2003) 753 τελικό

2002/0303 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2004-

2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(πρόγραµµα eLearning)
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2002/0303 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2004-

2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης

(πρόγραµµα eLearning)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο (έγγραφο
COM(2002) 751 τελικό – 2002/0303 COD)

19 ∆εκεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής :

26 Μαρτίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών : 10 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη
ανάγνωση:

8 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης : 29 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία επίτευξης πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο (µε ειδική
πλειοψηφία):

5 Μαΐου 2003

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 16 Ιουνίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βάσει των άρθρων 149 και 150, η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος  για την υποστήριξη και ανάπτυξη της αποτελεσµατικής χρήσης των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα
εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, συνεισφέροντας έτσι στη βελτίωση της
ποιότητας και της προσβασιµότητάς τους, και βοηθώντας µε τρόπο ουσιαστικό στην
προσαρµογή τους στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή αποδέχεται σε γενικές γραµµές το κείµενο της κοινής θέσης, καθώς αυτό σέβεται
σε µεγάλο βαθµό την ουσία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, η πρόταση της Επιτροπής είχε καταρτιστεί προσεκτικά, στο
πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Το ποσό που προτάθηκε κρίθηκε ως το ελάχιστο
κατώτατο όριο για την επίτευξη αποτελεσµάτων στους τρεις κύριους τοµείς δράσης. Ωστόσο,
η Επιτροπή αποδέχεται την κοινή θέση που υιοθετήθηκε µε ειδική πλειοψηφία, βάσει της
οποίας ο προϋπολογισµός µειώνεται σε 33 εκατοµµύρια ευρώ, έτσι ώστε να συνεχιστεί η
διαδικασία.

Η προσθήκη των αποτελεσµάτων της επιλογής στο άρθρο 5 παράγραφος α) ενδέχεται να
επιφέρει καθυστερήσεις στην εφαρµογή του προγράµµατος. Παρά ταύτα, η Επιτροπή µπορεί
να αποδεχθεί αυτή την τροπολογία.

3.2. Εξέταση των τροπολογιών που επέφερε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

– Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν πλήρως ή κατ’ουσίαν στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής και στην κοινή θέση: 1, 2, 3, 5 (µόνον στην αγγλική έκδοση), 6, 9, 11, 14, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 25

– Τροποποιήσεις που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αλλά
όχι στην κοινή θέση: 7, 8, 10, 12, 13, 15, 21, 26, 27

Σηµειώνεται µεγάλος βαθµός σύγκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της
κοινής θέσης σχετικά µε τις κυριότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη
µεγαλύτερη σηµασία που πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση:

– Η τροπολογία 7 αναφέρεται στη σχέση µεταξύ του προγράµµατος και των διοικητικών
ενεργειών. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί  την πρόταση του Συµβουλίου, εφόσον η
ουσία της τροπολογίας, δηλαδή η διατήρηση του επιπέδου των δηµοσιονοµικών πόρων
που έχουν ήδη χορηγηθεί στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθιερώθηκε ως γενική
αρχή σε µία νέα αιτιολογική σκέψη (τροπολογία 1).

– Οι τροπολογίες 8, 10, 13, 15 και 21 ενισχύουν τις αναφορές στην ισότητα των δύο φύλων,
στις ειδικές ανάγκες και στη γεωγραφική θέση. Αυτές εξετάζονται ήδη στις αιτιολογικές
σκέψεις  ή σε άλλα άρθρα, και κατά συνέπεια η κατάργηση περαιτέρω αναφορών εις
όφελος της σαφήνειας και της απλότητας είναι αποδεκτή.

– Η τροπολογία 12, για την προώθηση του λογισµικού για τα πολυµέσα, θα έθετε στο
κείµενο το σηµαντικό ζήτηµα του µέλλοντος της ηλεκτρονικής µάθησης στην Ευρώπη.
Ωστόσο, εφόσον το πρόγραµµα δεν θα ασχοληθεί άµεσα µε το ζήτηµα αυτό, αλλά µέσω
της εγκάρσιας δράσης για τον συντονισµό άλλων µέσων δράσης της Επιτροπής, η
απόρριψη της τροπολογίας από την πρόταση του Συµβουλίου µπορεί να γίνει δεκτή χωρίς
προβλήµατα.
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3.3. Κύριες αλλαγές που επιφέρει η κοινή θέση

Οι κύριες αλλαγές που εισηγήθηκε το Συµβούλιο, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο
σηµείο 3.1, είναι οι εξής:

– Η προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης, η οποία να τονίζει τη σηµασία του προγράµµατος,
τόσο για τη συµπλήρωση των υπαρχόντων προγραµµάτων όσο και για τη συνεισφορά του
στην προετοιµασία της νέας γενιάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης.

– Η συγχώνευση των πρώην άρθρων 4, 7 και 8 σε δύο, και η διαγραφή της ενδιάµεσης
έκθεσης αξιολόγησης µε σκοπό την απλούστευση.

– Η αλλαγή της κατανοµής του προϋπολογισµού µεταξύ των διαφόρων τοµέων δράσης,
βάση της οποίας δίνεται µεγαλύτερη προτεραιότητα στη ενέργεια eTwinning. Η αλλαγή
αυτή συµπίπτει σε µεγάλο βαθµό µε την άποψη του Κοινοβουλίου.

Όλες αυτές οι αλλαγές είναι αποδεκτές από την Επιτροπή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί καλή βάση για µία απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.


