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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. .../2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης

µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες

(Erasmus Mundus) (2004-2008)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 331 Ε, 31.12.2002, σ. 25.
2 Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 95, 23.4.2003, σ. 35).
3 Γνώµη που 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 εξής :

(1) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης,

µεταξύ άλλων µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες.

(2) Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας (23-24 Μαρτίου 2000)

τονίζεται ότι, για να αντιµετωπίσει η Ευρώπη την πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, τα κράτη

µέλη πρέπει να προσαρµόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα και τα συστήµατα

επαγγελµατικής κατάρτισης στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης (23-24 Μαρτίου 2001) δήλωσε ότι οι εργασίες

παρακολούθησης των στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να

αξιολογούνται µε διεθνή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης

(15-16 Μαρτίου 2002) επιβεβαίωσε ότι το άνοιγµα στον κόσµο είναι µια από τις τρεις

βασικές αρχές του προγράµµατος εργασίας για το 2010 όσον αφορά τα συστήµατα

εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(4) Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μπολόνια (19 Ιουνίου 1999)

αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι το ευρωπαϊκό

σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα αποκτήσει παγκόσµια ελκυστικότητα ανάλογη µε τα

µεγάλα πολιτιστικά και επιστηµονικά επιτεύγµατα της Ευρώπης.

(5) Οι αρµόδιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση Ευρωπαίοι Υπουργοί, σε συνάντησή τους στην

Πράγα (19 Μαΐου 2001), τόνισαν περαιτέρω, µεταξύ άλλων, πόσο σηµαντικό είναι η

ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση να γίνει πιο ελκυστική για τους φοιτητές από την

Ευρώπη και από άλλες περιοχές του κόσµου.
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(6) Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να διεθνοποιηθεί περισσότερο

η τριτοβάθµια εκπαίδευση ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της διαδικασίας

παγκοσµιοποίησης, προσδιόρισε γενικούς στόχους για τη στρατηγική συνεργασίας µε τις

τρίτες χώρες στον τοµέα αυτό και πρότεινε συγκεκριµένα µέτρα για την επίτευξη των στόχων

αυτών.

(7) Στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την προώθηση της

γλωσσικής πολυµορφίας και της εκµάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της υλοποίησης των

στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους γλωσσών 20011 τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να

λαµβάνει υπόψη την αρχή της γλωσσικής πολυµορφίας στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες.

(8) Τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αυξήσουν το ποσοστό των

διεθνώς διακινούµενων φοιτητών. Αναγνωρίζεται ευρέως το µεγάλο το δυναµικό που

αντιπροσωπεύει ο συνδυασµός των δυνάµεων των επιµέρους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης της Ευρώπης, µε την εκπαιδευτική τους ποικιλοµορφία και µε την ευρεία

εµπειρία τους στη δικτύωση και στη συνεργασία µε τρίτες χώρες, που επιτρέπει να

προσφέρονται κύκλοι µαθηµάτων υψηλής ποιότητας µοναδικοί στην Ευρώπη και να

διαµοιράζονται ευρύτερα τα οφέλη της διεθνούς κινητικότητας εντός της Κοινότητας και στις

χώρες εταίρους της.

(9) Τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να παραµείνουν στην κορυφή των

εξελίξεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους µε ιδρύµατα

τρίτων χωρών που έχουν επιτύχει επίπεδο ανάπτυξης συγκρίσιµο µε εκείνο των ιδρυµάτων

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ C 50, 23.2.2002, σ. 1.
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(10) Σκοπός του παρόντος προγράµµατος είναι να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και, παράλληλα, να έχει αντίκτυπο όσον αφορά την

προβολή και την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλον τον κόσµο καθώς και την

δηµιουργία ενός κεφαλαίου καλής θελήσεως µεταξύ εκείνων που θα έχουν συµµετάσχει στο

πρόγραµµα.

(11) Η διαχείριση της κοινοτικής δράσης θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που θα την καθιστά

διαφανή, φιλική για τους χρήστες, ανοικτή και κατανοητή.

(12) Στο πλαίσιο της προώθησης της διεθνούς κινητικότητας, η Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει

υπόψη της το φαινόµενο που είναι γνωστό ως «διαρροή εγκεφάλων».

(13) Είναι ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες της Κοινότητας για την προώθηση του διαλόγου

και της κατανόησης ανάµεσα στους πολιτισµούς παγκοσµίως, έχοντας κατά νου την

κοινωνική διάσταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδεώδη της δηµοκρατίας και

του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ισότητας των

φύλων, ιδίως δεδοµένου ότι η κινητικότητα προωθεί την ανακάλυψη νέων πολιτιστικών και

κοινωνικών περιβαλλόντων και διευκολύνει την κατανόησή τους, και µεριµνώντας

παράλληλα ώστε καµία οµάδα πολιτών ή υπηκόων τρίτων χωρών να µην αποκλείεται ή να

µην υπόκειται σε διακρίσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1 του Χάρτη

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(14) Για να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης πρέπει να εξασφαλισθεί η

συνοχή και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της

παρούσας απόφασης και των άλλων σχετικών κοινοτικών πολιτικών, µέσων και δράσεων,

ιδίως του έκτου προγράµµατος πλαισίου που αφορά τα προγράµµατα έρευνας και εξωτερικής

συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει συσταθεί µε την

απόφαση 1513/2002/ΕΚ1.

(15) Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Συµφωνία ΕΟΧ) προβλέπει µεγαλύτερη

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της νεολαίας

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό

Χώρο (κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ), αφετέρου· οι όροι και ο τρόπος συµµετοχής των παραπάνω

χωρών στο παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να καθορισθούν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις

της Συµφωνίας ΕΟΧ.

(16) Οι όροι και οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και της

Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) στο παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να καθορισθούν σύµφωνα µε

τις διατάξεις που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες, στα πρόσθετα πρωτόκολλα των

συµφωνιών αυτών και στις αποφάσεις των αντιστοίχων Συµβουλίων Σύνδεσης· όσον αφορά

την Κύπρο, η συµµετοχή θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από συµπληρωµατικές πιστώσεις

σύµφωνα µε διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή· όσον αφορά τη Μάλτα και

την Τουρκία, η συµµετοχή θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από συµπληρωµατικές πιστώσεις

σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης.

                                                
1 Απόφαση αριθ. 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, 29.8.2001,
σ. 1).
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(17) Το παρόν πρόγραµµα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται τακτικά, σε

συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών, ώστε να είναι εφικτή η

αναπροσαρµογή του, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των µέτρων·

η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

(18) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προτεινόµενης δράσης, που αφορούν τη συµβολή της

ευρωπαϊκής συνεργασίας στην ποιοτική εκπαίδευση, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς

από τα κράτη µέλη λόγω, µεταξύ άλλων, της ανάγκης για πολυµερείς εταιρικές σχέσεις,

πολυµερή κινητικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων

χωρών, και δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω της διακρατικής

διάστασης των κοινοτικών δράσεων και µέτρων, 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 αυτών των στόχων.

(19) Η παρούσα απόφαση ορίζει, για το σύνολο της διάρκειας του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό

πλαίσιο που αποτελεί 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 προϋπολογισµού1, στο πλαίσιο της ετήσιας

διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(20) 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

Επιτροπή2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
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 πρόγραµµα για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προώθηση της διαπολιτισµικής

κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες, το «Erasmus Mundus», αποκαλούµενο στο

εξής «πρόγραµµα».

2. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις

31 ∆εκεµβρίου 2008.

3. Το πρόγραµµα υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση που αναλαµβάνεται από τα κράτη

µέλη και εντός αυτών ενώ σέβεται πλήρως την αρµοδιότητα τους για το περιεχόµενο και την

οργάνωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική

τους πολυµορφία.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, νοούνται ως :

1) «ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» : κάθε ίδρυµα το οποίο, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή

πρακτικής, απονέµει τίτλους ή πτυχία αυτού του επιπέδου, όποια και αν είναι η ονοµασία των

ιδρυµάτων αυτών·
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2) «µεταπτυχιακός φοιτητής από τρίτη χώρα» : ο υπήκοος τρίτης χώρας, εκτός από τις χώρες

ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος : έχει ήδη

λάβει ένα πρώτο πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· δεν είναι κάτοικος οποιουδήποτε κράτους

µέλους ή οποιασδήποτε από τις συµµετέχουσες χώρες που προβλέπει το άρθρο 11· δεν έχει

ασκήσει την κύρια δραστηριότητά του (σπουδές, εργασία, κτλ.) για περισσότερους από

12 µήνες συνολικά κατά την τελευταία πενταετία σε οποιοδήποτε κράτος µέλος ή σε

οποιαδήποτε συµµετέχουσα χώρα· και έχει γίνει δεκτός ή έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραµµα

Μάστερ του Erasmus Mundus, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα·

3) «επιστήµονας από τρίτη χώρα» : ο υπήκοος τρίτης χώρας, εκτός από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ

και τις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο οποίος : δεν είναι

κάτοικος οποιουδήποτε κράτους µέλους ή οποιασδήποτε από τις συµµετέχουσες χώρες που

προβλέπει το άρθρο 11· δεν έχει ασκήσει την κύρια δραστηριότητά του (σπουδές, εργασία,

κτλ.) για περισσότερους από 12 µήνες συνολικά κατά την τελευταία πενταετία σε

οποιοδήποτε κράτος µέλος ή σε οποιαδήποτε συµµετέχουσα χώρα· και έχει εξέχουσα

πανεπιστηµιακή ή/και επαγγελµατική εµπειρία·

4) «µεταπτυχιακές σπουδές» : τα προγράµµατα σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έπονται

των σπουδών του πρώτου πτυχίου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, και τα οποία οδηγούν

σε δεύτερο ή περαιτέρω πτυχίο.
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Άρθρο 3

Στόχοι του προγράµµατος

1. Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι να αυξηθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω προαγωγής της συνεργασίας µε τρίτες χώρες, ώστε να

αναπτύσσεται καλύτερα το ανθρώπινο δυναµικό και να προωθείται ο διάλογος και η

κατανόηση ανάµεσα στους λαούς και τους πολιτισµούς.

2. Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι :

α) η προώθηση της ποιοτικής προσφοράς στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διακριτή ευρωπαϊκή

προστιθέµενη αξία που να είναι ελκυστική τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) η ενθάρρυνση και η παροχή δυνατοτήτων, σε υψηλού επιπέδου πτυχιούχους και επιστήµονες

από όλο τον κόσµο, να αποκτούν τίτλους και/ή εµπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

γ) η ανάπτυξη πιο συγκροτηµένης συνεργασίας ανάµεσα στα ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και των τρίτων χωρών, και µεγαλύτερης εξωτερικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων σπουδών,

δ) η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης και η ενίσχυση της εικόνας και της προβολής της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



8644/1/03 REV 1 ZAC/ch,dch
DG I    EL

3. Στην προσπάθειά της να επιτύχει τους στόχους του προγράµµατος, η Επιτροπή ακολουθεί τη

γενική πολιτική της Κοινότητας σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τους άνδρες και τις

γυναίκες. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης ότι δεν αποκλείεται ή δεν µειονεκτεί καµία οµάδα

πολιτών ή υπηκόων τρίτης χώρας.

Άρθρο 4

∆ράσεις του προγράµµατος

1. Οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, επιδιώκουν τις εξής

δράσεις :

α) προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus,

β) πρόγραµµα υποτροφιών,

γ) εταιρικές σχέσεις µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών,

δ) µέτρα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισµού,

ε) µέτρα τεχνικής υποστήριξης.

2. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα και µε

τις ακόλουθες προσεγγίσεις, οι οποίες µπορούν να συνδυάζονται µεταξύ τους όπου αυτό

ενδείκνυται :

α) υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δικτύων συνεργασίας

που διευκολύνουν την ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών,
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β) ενισχυµένη υποστήριξη της κινητικότητας ατόµων, µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων

χωρών, στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

γ) προώθηση της γλωσσοµάθειας και της κατανόησης διαφορετικών πολιτισµών,

δ) υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων που βασίζονται σε διακρατικές εταιρικές σχέσεις και

αποσκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και της ποιότητας στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση,

ε) υποστήριξη της ανάλυσης και παρακολούθησης των τάσεων και των εξελίξεων στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διεθνή προοπτική.

Άρθρο 5

Πρόσβαση στο πρόγραµµα

Σύµφωνα µε τους όρους και τους διακανονισµούς εφαρµογής που ορίζονται στο Παράρτηµα και

έχοντας υπόψη τους ορισµούς του άρθρου 2, το πρόγραµµα αφορά ιδίως :

α) ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

β) φοιτητές που έχουν αποκτήσει ένα πρώτο πτυχίο από ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

γ) επιστήµονες ή επαγγελµατίες που έχουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο,
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δ) προσωπικό που συµµετέχει άµεσα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,

ε) άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν µόνο στις δράσεις 4 και 5 του

Παραρτήµατος.

Άρθρο 6

Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

1. Η Επιτροπή :

α) εξασφαλίζει την αποτελεσµατική υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων που καλύπτονται από

το πρόγραµµα σύµφωνα µε το Παράρτηµα,

β) λαµβάνει υπόψη τη διµερή συνεργασία µε τρίτες χώρες που έχουν αναλάβει τα κράτη µέλη,

γ) πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες ενώσεις και τους οργανισµούς του τοµέα της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 8

για τη γνώµη τους,

δ) επιζητά τη συνέργεια και αναπτύσσει κοινές δραστηριότητες µε άλλα κοινοτικά

προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας.
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2. Τα κράτη µέλη :

α) λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική διεξαγωγή του

προγράµµατος σε επίπεδο κράτους µέλους, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων για

την εκπαίδευση µερών, σύµφωνα µε την εθνική πρακτική, και προσπαθούν να λάβουν τα

τυχόν κατάλληλα µέτρα για τη λύση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων,

β) ορίζουν τις κατάλληλες δοµές που συνεργάζονται στενά µε την Επιτροπή,

γ) ενθαρρύνουν τις δυνατότητες συνέργειας µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και τυχόν

παρεµφερείς εθνικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε επίπεδο κρατών µελών.

3. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη :

α) την παροχή της δέουσας πληροφόρησης, δηµοσιότητας και παρακολούθησης σχετικά µε τις

δράσεις που υποστηρίζει το πρόγραµµα,

β) τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του

προγράµµατος.

Άρθρο 7

Μέτρα εφαρµογής

1. Τα ακόλουθα αναγκαία µέτρα εφαρµογής της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύµφωνα µε

τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 :
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α) το ετήσιο πρόγραµµα εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων,

β) τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής, συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης και του

εσωτερικού κανονισµού της επιτροπής επιλογής, και τα αποτελέσµατα των επιλογών της

δράσης 1, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των διατάξεων του Παραρτήµατος,

γ) οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του προγράµµατος,

δ) ο ετήσιος προϋπολογισµός, η κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των διαφόρων δράσεων του

προγράµµατος και ενδεικτικά ποσά υποτροφιών,

ε) οι διευθετήσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος και για τη

διάδοση και µεταφορά των αποτελεσµάτων.

2. Οι προτάσεις αποφάσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιλογών, εκτός των επιλογών της

δράσης 1, και όλα τα άλλα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 8,

παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Επιτροπή

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.

Η προθεσµία 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 της κανονισµό.

Άρθρο 9

Χρηµατοδότηση

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο εκτέλεσης του προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο

άρθρο 1, ορίζεται σε 180 εκατοµµύρια EUR. Για την περίοδο που έπεται της 31ης ∆εκεµβρίου

2006, το ποσό αυτό θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί, εφόσον είναι σύµφωνο, για τη φάση αυτή,

προς τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που ισχύουν για την περίοδο που άρχεται το 2007.

2. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις µέσα στα όρια των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.
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Άρθρο 10

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη συνολική συνοχή και

συµπληρωµατικότητα µε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις, ιδίως µε το έκτο

πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας και µε προγράµµατα εξωτερικής συνεργασίας στον τοµέα της

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

2. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε τις κοινοτικές πρωτοβουλίες

που αναλαµβάνονται στους σχετικούς τοµείς, εξασφαλίζει την αποτελεσµατική σύνδεση, και, όπου

ενδείκνυται, τις κοινές δράσεις ανάµεσα στο πρόγραµµα και στα προγράµµατα και τις δράσεις στον

τοµέα της εκπαίδευσης που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κοινότητας µε

τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των διµερών συµφωνιών, και τους αρµόδιους διεθνείς

οργανισµούς.

Άρθρο 11

Συµµετοχή των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών

για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι όροι και οι λεπτοµέρειες συµµετοχής των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και των υποψήφιων για ένταξη

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών στο πρόγραµµα καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις

των πράξεων που διέπουν τις σχέσεις ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις χώρες αυτές.
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Άρθρο 12

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την υλοποίηση του προγράµµατος σε συνεργασία µε τα

κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται κατά

την εφαρµογή του προγράµµατος.

Η παρακολούθηση περιλαµβάνει τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και

συγκεκριµένες δραστηριότητες.

2. Το πρόγραµµα αξιολογείται τακτικά από την Επιτροπή όσον αφορά τους αναφερόµενους στο

άρθρο 3 στόχους, τον αντίκτυπο του προγράµµατος στο σύνολό του και τη συµπληρωµατικότητα

µεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος και εκείνων που υπάγονται

σε άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, µέσα και δράσεις.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών :

α) κατά την προσχώρηση νέων κρατών µελών, έκθεση για τις δηµοσιονοµικές συνέπειες αυτών

των προσχωρήσεων στο πρόγραµµα, ακολουθούµενη, οσάκις ενδείκνυται, από προτάσεις για

την αντιµετώπιση των εν λόγω δηµοσιονοµικών συνεπειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο αποφασίζουν επί των προτάσεων αυτών το συντοµότερο δυνατόν,
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β) µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης για τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα

και για τις ποιοτικές πτυχές της υλοποίησης του προγράµµατος,

γ) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος,

δ) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, την εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από 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

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

∆ΡΑΣΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ERASMUS MUNDUS

∆ΡΑΣΗ 2 : ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

∆ΡΑΣΗ 3 : ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

∆ΡΑΣΗ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΡΑΣΗ 5 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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∆ΡΑΣΗ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ TOY ERASMUS MUNDUS

1. Η Κοινότητα επιλέγει ευρωπαϊκούς µεταπτυχιακούς κύκλους µαθηµάτων που επονοµάζονται,

για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος, «προγράµµατα Μάστερ του Erasmus

Mundus»,όπως προβλέπεται στο δεύτερο µέρος του παρόντος Παραρτήµατος µε τον τίτλο

«διαδικασίες επιλογής».

2. Για τους σκοπούς του προγράµµατος, τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus :

α) περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τρία

διαφορετικά κράτη µέλη,

β) εφαρµόζουν πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει περιόδους σπουδών σε

τουλάχιστον δύο από τα τρία ιδρύµατα του στοιχείου α),

γ) διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες αναγνώρισης των περιόδων σπουδών που

πραγµατοποιούνται στα ιδρύµατα εταίρους, βασισµένες ή σύµφωνες µε το ευρωπαϊκό

σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων,

δ) καταλήγουν στην απονοµή κοινών, διπλών ή πολλαπλών πτυχίων από τα συµµετέχοντα

ιδρύµατα, τα οποία αναγνωρίζουν ή εγκρίνουν τα κράτη µέλη.

ε) διατηρούν ελάχιστο αριθµό θέσεων για την υποδοχή και φιλοξενία φοιτητών από τρίτες

χώρες στους οποίους έχει χορηγηθεί οικονοµική υποστήριξη στο πλαίσιο του

προγράµµατος,

στ) ορίζουν διαφανείς προϋποθέσεις εισαγωγής, οι οποίες λαµβάνουν δεόντως υπόψη,

µεταξύ άλλων, τα ζητήµατα ισότητας των φύλων και ίσης µεταχείρισης,
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ζ) δεσµεύονται για την τήρηση των κανόνων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των

υποτρόφων (φοιτητών και επιστηµόνων),

η) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη

φιλοξενία φοιτητών από τρίτες χώρες (δυνατότητες ενηµέρωσης, στέγασης, κτλ.),

θ) ανεξαρτήτως της γλώσσας διδασκαλίας, προβλέπουν τη χρήση δύο τουλάχιστον

ευρωπαϊκών γλωσσών που οµιλούνται στα κράτη µέλη στα οποία βρίσκονται τα

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Μάστερ του

Erasmus Mundus και, όπου ενδείκνυται, τη γλωσσική προετοιµασία και υποστήριξη

των φοιτητών.

3. Τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus επιλέγονται για µία πενταετία, υπό την

προϋπόθεση µιας απλής ετήσιας διαδικασίας ανανέωσης βάσει των εκθέσεων προόδου.

Η περίοδος αυτή µπορεί να περιλαµβάνει προπαρασκευαστικές δραστηριότητες διάρκειας

ενός έτους πριν αρχίσει να λειτουργεί το καθαυτό πρόγραµµα. Καθ� όλη τη διάρκεια

του προγράµµατος, επιδιώκεται να αντιπροσωπεύονται ισόρροπα οι διάφοροι τοµείς

σπουδών. Η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική υποστήριξη για τα προγράµµατα

Μάστερ του Erasmus Mundus και η χρηµατοδότηση υπόκειται στην ετήσια διαδικασία

ανανέωσης.

∆ΡΑΣΗ 2 : ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Η Κοινότητα καθιερώνει ένα ενιαίο, γενικό πρόγραµµα υποτροφιών που απευθύνεται στους

µεταπτυχιακούς φοιτητές και επιστήµονες τρίτων χωρών.

α) Η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές από τρίτες χώρες που

έχουν γίνει δεκτοί, µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, σε προγράµµατα Μάστερ του

Erasmus Mundus.
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β) Η Κοινότητα µπορεί να παρέχει οικονοµική ενίσχυση σε ακαδηµαϊκούς τρίτων χωρών

που επισκέπτονται προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus µε σκοπό να

πραγµατοποιήσουν διδακτικό, ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό έργο στα ιδρύµατα που

συµµετέχουν στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.

2. Οι υποτροφίες διατίθενται σε φοιτητές και επιστήµονες τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στο

άρθρο 2, χωρίς άλλη προϋπόθεση συµµετοχής από την ύπαρξη σχέσεων ανάµεσα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα καταγωγής των εν λόγω φοιτητών και επιστηµόνων.

3. Η Επιτροπή λαµβάνει µέτρα για να εξασφαλίσει ότι κανένας φοιτητής ή επιστήµονας δεν

λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από περισσότερα του ενός κοινοτικά

προγράµµατα.

∆ΡΑΣΗ 3 : ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει τις συγκροτηµένες σχέσεις ανάµεσα στα προγράµµατα

Μάστερ του Erasmus Mundus και σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών.

Τηρουµένων των γενικών κριτηρίων ποιότητας, θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη η

ποικίλη γεωγραφική κατανοµή µεταξύ των ιδρυµάτων τρίτων χωρών που συµµετέχουν στο

πρόγραµµα. Οι εταιρικές σχέσεις θα παρέχουν το πλαίσιο για την εξωτερική κινητικότητα

των φοιτητών και των επιστηµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στα

προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.
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2. Οι εταιρικές σχέσεις :

− περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα Μάστερ του Erasmus Mundus και τουλάχιστον ένα

ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τρίτη χώρα,

− υποστηρίζονται για περιόδους έως τριών ετών,

− παρέχουν πλαίσιο για την εξωτερική κινητικότητα των φοιτητών που εγγράφονται στα

προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus και των καθηγητών των προγραµµάτων

αυτών· οι επιλέξιµοι φοιτητές και οι επιστήµονες πρέπει να είναι πολίτες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν κατοικήσει νόµιµα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον τρία έτη (και για λόγους διαφορετικούς από

σπουδές) πριν από την έναρξη της εξωτερικής κινητικότητας,

− εξασφαλίζουν την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο ίδρυµα υποδοχής, (δηλαδή

µη ευρωπαϊκό ίδρυµα).

3. Οι δραστηριότητες των σχεδίων εταιρικής σχέσης µπορούν να περιλαµβάνουν επίσης :

− διδακτικό έργο σε ένα ίδρυµα εταίρο που υποστηρίζει την ανάπτυξη του προγράµµατος

σπουδών του σχεδίου,

− ανταλλαγή καθηγητών, εκπαιδευτών, διοικητικών υπαλλήλων και άλλων σχετικών

ειδικών,
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− ανάπτυξη και διάδοση των νέων µεθοδολογιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που

περιλαµβάνουν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, την

ηλεκτρονική µάθηση και την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση,

− ανάπτυξη προγραµµάτων συνεργασίας µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρίτων

χωρών µε στόχο την προσφορά κύκλων µαθηµάτων στην εν λόγω χώρα.

∆ΡΑΣΗ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Με τη δράση αυτή, η Κοινότητα µπορεί να ενισχύει τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη

βελτίωση της εικόνας και της προβολής και στην καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή

εκπαίδευση. Η Κοινότητα υποστηρίζει επίσης τις συµπληρωµατικές δραστηριότητες που

συνεισφέρουν στους στόχους του παρόντος προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των

δραστηριοτήτων που αφορούν τη διεθνή διάσταση της εξασφάλισης της ποιότητας, της

αναγνώρισης των ακαδηµαϊκών µονάδων, της αναγνώρισης των ευρωπαϊκών τίτλων στο

εξωτερικό και της αµοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων µε τις τρίτες χώρες, της ανάπτυξης του

προγράµµατος σπουδών και της κινητικότητας.

2. Τα επιλέξιµα ιδρύµατα µπορούν να περιλαµβάνουν δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε εθνικό ή σε διεθνές

επίπεδο. Οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε δίκτυα που περιλαµβάνουν τουλάχιστον

τρεις οργανισµούς από τρία διαφορετικά κράτη µέλη και µπορεί να περιλαµβάνουν και

οργανισµούς από τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες (που µπορούν να περιλαµβάνουν

σεµινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, παραγωγή υλικού για

δηµοσίευση, κτλ.) µπορούν να πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη ή σε τρίτες χώρες.
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3. Οι δραστηριότητες προώθησης επιδιώκουν να δηµιουργούν δεσµούς ανάµεσα στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα, και να αξιοποιούν, όπου είναι δυνατόν, πιθανές

συνέργιες.

4. Με τη δράση αυτή, η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει διεθνή θεµατικά δίκτυα που

ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά.

5. Η Κοινότητα µπορεί να υποστηρίζει, κατά περίπτωση, δοκιµαστικά σχέδια µε τρίτες χώρες

για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τις εν

λόγω χώρες.

6. Η Κοινότητα υποστηρίζει ένα σύλλογο αποφοίτων όλων των φοιτητών (τρίτων χωρών και

Ευρωπαίων) που αποφοιτούν από τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus.

∆ΡΑΣΗ 5 : ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε εµπειρογνώµονες,

σε εκτελεστικά γραφεία, σε υφιστάµενους αρµόδιους φορείς στα κράτη µέλη, και εάν χρειασθεί, σε

άλλες µορφές τεχνικής βοήθειας η χρηµατοδότηση των οποίων µπορεί να αντλείται από το

συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του προγράµµατος.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διαδικασίες επιλογής ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 1. Οι διαδικασίες αυτές

τηρούν τις ακόλουθες διατάξεις :
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α) Η επιλογή των προτάσεων δυνάµει των δράσεων 1 και 3 γίνεται από επιτροπή επιλογής

της οποίας προεδρεύει ένα πρόσωπο το οποίο αυτή εκλέγει και η οποία αποτελείται από

προσωπικότητες υψηλού επιπέδου που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό χώρο και

αντιπροσωπεύουν την ποικιλία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιτροπή επιλογής εξασφαλίζει ότι τα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus και

οι εταιρικές σχέσεις αντιστοιχούν στην υψηλότερη δυνατή ακαδηµαϊκή ποιότητα.

β) Σε κάθε επιλεγόµενο πρόγραµµα Μάστερ του Erasmus Mundus, κατανέµεται συγκεκριµένος

αριθµός υποτροφιών στο πλαίσιο της δράσης 2. Η επιλογή των φοιτητών τρίτων χωρών

πραγµατοποιείται από τα ιδρύµατα που συµµετέχουν στα προγράµµατα Μάστερ του Erasmus

Mundus. Οι διαδικασίες επιλογής προβλέπουν µηχανισµό συµψηφισµού σε ευρωπαϊκό

επίπεδο, προς αποφυγήν σοβαρών ανισορροπιών µεταξύ των τοµέων σπουδών και των

περιοχών προέλευσης φοιτητών και ακαδηµαϊκών και των κρατών µελών προορισµού.

γ) Οι προτάσεις δυνάµει της δράσης 4 επιλέγονται από την Επιτροπή.

δ) Οι διαδικασίες επιλογής προϋποθέτουν διαβούλευση µε τις δοµές που ορίζονται σύµφωνα µε

το άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο β).

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 19 Ιουλίου 2002 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση απόφασης βασιζόµενη στο άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά

µε τη θέσπιση προγράµµατος για την άνοδο της ποιότητας της τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus World).

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

στις 26 Φεβρουαρίου και 10 Απριλίου 2003 αντίστοιχα.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 8 Απριλίου 2003.

4. Έχοντας υπ�όψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση απόφασης στις 29 Απριλίου 2003.

5. Στις 16 Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251

παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση σκοπό έχει να ανεβάσει την ποιότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

υποβοηθώντας τη συνεργασία µε τρίτες χώρες, προκειµένου να βελτιωθεί η ανάπτυξη των

ανθρώπινων πόρων και να προωθηθούν ο διάλογος και η αλληλοκατανόηση µεταξύ λαών και

πολιτισµών.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

στην οποία επέφερε τις ενδεδειγµένες κατά τη γνώµη του αλλαγές, ως επί το πλείστον

παραπλήσιες ή και όµοιες προς τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1. Αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής 1

2.1.1 Ονοµασία του προγράµµατος

Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι το πρόγραµµα πρέπει να ονοµαστεί

«Erasmus Mundus».

2.1.2 Χρηµατοδότηση και ρήτρα επανεξέτασης (Άρθρο 9)

Το Συµβούλιο φρονεί ότι ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο της τάξεως των 180

εκατοµµ. € επαρκεί για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, χωρίς

να παραβλέπεται η ανάγκη τήρησης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

Εξ�άλλου, επειδή το πρόγραµµα εκτείνεται µέχρι και τα δύο πρώτα έτη των

επόµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών, εισήχθη στην παράγραφο 1 ρήτρα

επανεξέτασης.

2.1.3 Υλοποίηση του προγράµµατος και συνεργασία µε τα κράτη µέλη

(Άρθρο 6)

Με τη νέα διατύπωσή της η παράγραφος 2 στοιχείο α) συνδέει την

αποτελεσµατική εκτέλεση του προγράµµατος µε την άρση των νοµοθετικών

και διοικητικών εµποδίων. Προστέθηκε νέα παράγραφος 3 µε αντικείµενο

µεταξύ άλλων την ενηµέρωση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων των

δράσεων. Η διατύπωσή της βασίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του

προγράµµατος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

                                                
1 Το παρόν τµήµα του κειµένου παραπέµπει στην κοινή θέση.
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2.1.4 Εκτελεστικά µέτρα (Άρθρο 7)

Το Συµβούλιο φρονεί ότι ως προς τα αποτελέσµατα των επιλογών της

∆ράσης Ι πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία διαχείρισης, προσάρµοσε δε

ανάλογα τη διατύπωση των παραγράφων 1 στοιχείο β) και 2.

2.1.5 Γλωσσικό σκέλος (Αιτιολογική παράγραφος 7 και ∆ράση 1 παράγρ. 2i))

Σκοπός του Συµβουλίου είναι να υπενθυµίσει ότι η γλωσσική

ποικιλοµορφία της Ένωσης είναι σηµαντική, ενώ είναι ευκταίο για τους

φοιτητές από τρίτες χώρες να χρησιµοποιούν δύο τουλάχιστον γλώσσες της

΄Ενωσης.

2.1.6 ∆ιαδικασίες επιλογής (Παράρτηµα, µέρος 2)

Χάριν σαφήνειας και συνέπειας, προστέθηκε στο παράρτηµα ειδικό τµήµα

για τις διαδικασίες επιλογής τις εφαρµοζόµενες στις δράσεις 1-4.

2.1.7 Προγράµµατα Μάστερ του «Erasmus Mundus» (Παράρτηµα, ∆ράση 1)

Με τη νέα της διατύπωση η εισαγωγική παράγραφος καθιστά σαφές ότι

γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης η επιλογή των εν λόγω

προγραµµάτων όχι όµως και η διαχείρισή τους. Η ονοµασία της δράσης

ακολούθησε την ονοµασία του προγράµµατος.

2.1.8 Υποτροφίες (∆ράση 2)

Η δράση διατυπώθηκε συνοπτικότερα χωρίς να παραλειφθεί τίποτα από το

περιεχόµενό της. Το Συµβούλιο θεωρεί εξ�άλλου ότι ορισµένα στοιχεία

πρέπει να αντιµετωπιστούν σε άλλο πλαίσιο, όπως λόγου χάριν, το θέµα της

µετανάστευσης των επιστηµόνων (Αιτιολογική παράγραφος 12), ή η

εξισορρόπηση µεταξύ των τοµέων σπουδών (∆ιαδικασίες επιλογής).

Το άρθρο 3 ήδη κάνει λόγο για την παροχή ίσων ευκαιριών.
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2.1.9 Ενίσχυση της ελκυστικότητας (∆ράση 4)

Το Συµβούλιο απλοποίησε τη δοµή αυτής της ∆ράσης χωρίς καµία ουσιώδη απώλεια
του περιεχοµένου της.

2.1.10 Άλλα ζητήµατα

Το Συµβούλιο προέβη επίσης σε διάφορες προσθήκες, αλλαγές ή αποσαφηνίσεις του
κειµένου που αφορούν µεταξύ άλλων :

− Αναφορές στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης
(αιτιολογική παράγραφος 3)

− Αρχές διέπουσες τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης (αιτιολογική
παράγραφος 11)

− ∆ιάλογο και κατανόηση µεταξύ των πολιτισµών (αιτιολογική παράγραφος 13)

− Επικουρικότητα (Άρθρο 1.3)

− Στόχους του προγράµµατος (Άρθρο 3.1 και αιτιολογική παράγραφος 9)

− Συνοχή και συµπληρωµατικότητα (Άρθρο 10, πρώην Άρθρα 9 και 11)

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 38 από τις 65 τροπολογίες του
Κοινοβουλίου.

2.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου εγκριθείσες από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν όλω, εν µέρει ή κατ�ουσίαν 33 από τις τροπολογίες του
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Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε και η Επιτροπή, και συγκεκριµένα τις εξής :
1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 69, 70.

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 2 αιτιολογώντας

την απόφασή του :

− Τροπολογία 35

Ενηµέρωση σχετικά µε το πρόγραµµα (Άρθρο 6.2.β)

Το Συµβούλιο φρονεί ότι τα θέµατα ενηµέρωσης καλύπτονται επαρκώς από την

παρ. 3 του άρθρου αυτού, άρα παρέλκει η περιγραφή του ενηµερωτικού ρόλου

των φορέων που θα ορίσουν τα κράτη µέλη.

− Τροπολογία 59

Συµπράξεις µε τις επιχειρήσεις

(Παράρτηµα, ∆ράση 3, παρ. 5)

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε αυτή την τροπολογία επειδή εισάγει συµµετοχή του

επιχειρηµατικού κόσµου η οποία δεν προβλέπεται αλλού στο πρόγραµµα.

− Τροπολογίες 62 και 63 (Παράρτηµα, ∆ράση 4.2)

∆ηµιουργία µιας πύλης διαδικτύου

                                                
2 Το παρόν τµήµα του κειµένου παραπέµπει στην αρχική πρόταση.
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Το Συµβούλιο αποφάνθηκε ότι δεν χρειάζεται περιγραφή των επιλέξιµων

δραστηριοτήτων (πρώην ∆ράσεις 4.1 και 4.2), µε εξαίρεση λίγες γενικές

αναφορές στο 4.2, οι οποίες θεωρούνται ενδεικτικές, και τις οποίες θα µπορεί να

χειριστεί η επιτροπή του προγράµµατος.
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− Τροπολογία 66 (Παράρτηµα, ∆ράση 4.1)

Έρευνες και µελέτες

Το Συµβούλιο, µή θεωρώντας αναγκαία την προώθηση ερευνών και µελετών στο

πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, τη διέγραψε.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η παρούσα κοινή θέση αποτελεί ένα καλά σταθµισµένο κείµενο,

παρέχει κατάλληλη βάση για το ξεκίνηµα του προγράµµατος, άρα θα καταστήσει

ελκυστικότερη την ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση στους φοιτητές και επιστήµονες από

τρίτες χώρες και θα ενισχύσει γενικότερα τη συνεργασία µεταξύ τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων της ΕΕ και τρίτων χωρών.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2003 (12.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0165 (COD)

10222/03

EDUC 102
CODEC 800
OC 370

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8644/03 EDUC 80 CODEC 519 OC 349
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11274/02 EDUC 102 CODEC 968
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της
συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008)
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 για την απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω

της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008).

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

Γλωσσοµαθών Νοµικών, περιλαµβάνεται στο έγγρ. 8644/03 EDUC 80 CODEC 519 OC 349.

Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιέχεται στο έγγρ. 8644/03 ADD 1 REV 1.
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3. H Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε, εποµένως, να καλέσει το Συµβούλιο:

− να εγκρίνει οµόφωνα την κοινή θέση για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης

µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008), ως σηµείο «Α»

µιας προσεχούς του συνόδου, όπως αυτή περιλαµβάνεται στο έγγραφο 8644/03 καθώς και

το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιέχεται στο έγγρ. 8644/03 ADD 1 REV 1,

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

την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της συνθήκης.

                              



Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.06.2003
SEC(2003)752 τελικό

2002/0165 (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 σχετικά µε τη θέσπιση

προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε

τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008)
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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 απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος
για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της
διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus)

(2004-2008)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2002)401 τελικό - 2002/0165COD):

18 Ιουλίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

26 Φεβρουαρίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 9 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

8 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 29 Απριλίου 2003

Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο (οµοφωνία): 5 Μαΐου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 16 Ιουνίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βάσει του άρθρου 149, η πρόταση επιδιώκει τη θέσπιση ενός κοινοτικού προγράµµατος το
οποίο θα έχει ως στόχο την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης µέσω της βελτίωσης της
προβολής της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσµο και της ενίσχυσης
της συνεργασίας µε τρίτες χώρες. Με αυτό το µελλοντικό πρόγραµµα θα βελτιωθεί η
ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και θα προωθηθεί ο διάλογος και η κατανόηση µεταξύ
ανθρώπων και πολιτισµών. Θα αποτελέσει έτσι ένα µέσο για την αντιµετώπιση των
προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η ευρωπαϊκή τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως της
ανάγκης ενθάρρυνσης της διαδικασίας σύγκλισης της δοµής των πτυχίων και αύξησης της
παγκόσµιας ελκυστικότητάς τους. Πρόκειται για θέµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο της
διαδικασίας Σορβόννης/ Μπολόνιας/ Πράγας και της εθνικής µεταρρύθµισης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση σε πολλά κράτη µέλη.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενική παρατήρηση

Η Επιτροπή αποδέχεται το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου της κοινής θέσης εφόσον
διατηρούνται σε αυτό σε µεγάλο βαθµό τα ουσιαστικά στοιχεία της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής.

Η Επιτροπή έχει δύο κύριες αντιρρήσεις όσον αφορά το κείµενο.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το ότι η κοινή θέση επιδιώκει να µειώσει τον
προϋπολογισµό του προγράµµατος από 200 εκατοµµύρια ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή σε
180 εκατοµµύρια ευρώ.

Στην πρόταση της Επιτροπής ο προϋπολογισµός µελετήθηκε προσεκτικά. Το Συµβούλιο δεν
αιτιολόγησε την πρότασή του για 180 εκατοµµύρια ευρώ. Η µείωση είναι αυθαίρετη και θέτει
σε κίνδυνο την εσωτερική ισορροπία του προγράµµατος και τις προοπτικές επιτυχίας του.

Επίσης, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την ενσωµάτωση αποτελεσµάτων της επιλογής
για τη δράση 1 - Προγράµµατα Μάστερ Erasmus Mundus - στο άρθρο 7.1· το άρθρο αυτό
ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία διαχείρισης της επιτροπής
(άρθρο 8.2.). Η διαδικασία διαχείρισης µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές καθυστερήσεις
στην εφαρµογή του προγράµµατος.

3.2. Εξέταση των τροπολογιών που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση

– Τροπολογίες που ενσωµατώνονται πλήρως ή κατ΄ ουσίαν στην τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής και στην κοινή θέση: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31,
34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 69, 70.

– Τροπολογίες που ενσωµατώνονται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αλλά δεν
ενσωµατώνονται στην κοινή θέση: 32, 35, 59, 62, 63, 66.

Υπάρχει µεγάλη σύγκλιση µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης όσον
αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση, οι τροπολογίες 32
και 35 θα είχαν καταστήσει σαφέστερες τις διατάξεις στις οποίες αναφέρονται στα άρθρα 5
και 6 αντίστοιχα.

Η τροπολογία 59 θα είχε δηµιουργήσει ένα χρήσιµο σύνδεσµο µεταξύ του πανεπιστηµίου και
της βιοµηχανίας σε σχέση µε την πρόσβαση στην απασχόληση.

Οι τροπολογίες 62, 63 και 66 αφορούν τµήµατα του κειµένου στο πλαίσιο της δράσης 4 -
Αύξηση της ελκυστικότητας - που καταργήθηκαν στην κοινή θέση.

Σύµφωνα µε την άποψη της Επιτροπής, αυτές οι τροπολογίες θα είχαν συµβάλει στη
βελτίωση του κειµένου. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν τις θεωρεί βασικές τροπολογίες και το
ουσιαστικό περιεχόµενό τους µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της φάσης
εφαρµογής.
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3.3. Κύρια σηµεία απόκλισης µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής
θέσης

Η κοινή θέση διατηρεί τα ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Υπάρχουν
ωστόσο ορισµένες αποκλίσεις µεταξύ των δύο κειµένων.

Εκτός από τη διαφορά όσον αφορά τον προϋπολογισµό που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, οι
κύριες διαφορές µεταξύ των δύο κειµένων αφορούν :

– Το άρθρο 7 και το τµήµα σχετικά µε τις διαδικασίες επιλογής στο παράρτηµα

Το άρθρο 7 της κοινής θέσης διευρύνει το πεδίο εφαρµογής των µέτρων που πρέπει να
θεσπιστούν µε τη διαδικασία διαχείριση και ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα επιλογής για όλες
τις ενέργειες, εκτός της ενέργειας 1, στα µέτρα που πρέπει να θεσπιστούν µε τη διαδικασία
διαβούλευσης.

Γενικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συµµετοχή της επιτροπής στην έκδοση αποφάσεων σχετικά
µε τα αποτελέσµατα της επιλογής δεν αυξάνει οπωσδήποτε τη διαφάνεια της διαχείρισης του
προγράµµατος· θα την καταστήσει απλώς πιο γραφειοκρατική. Η εµπειρία από την επιλογή
σχεδίων στο πλαίσιο άλλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων (όπως το ΣΩΚΡΑΤΗΣ) έδειξε ότι
ο αντίκτυπος της διαδικασίας διαχείρισης στο αποτέλεσµα των επιλογών είναι αµελητέος,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει σηµαντικά τη διάρκεια της διαδικασίας και το φόρτο εργασίας.

Όπως επισηµαίνεται στο σηµείο 3.1 παραπάνω, το κύριο µειονέκτηµα της κοινής θέσης από
την άποψη αυτή είναι η ενσωµάτωση της δράσης 1 – Προγράµµατα Μάστερ Erasmus
Mundus - στα µέτρα που πρέπει να θεσπιστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης.

Η δράση 1 βασίζεται στον απόλυτο σεβασµό της αρµοδιότητας των κρατών µελών στον
τοµέα της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής µπορεί
να διασφαλιστεί και οι γνώµες των κρατών µελών και των αρµόδιων υπηρεσιών τους να
ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αυτή χωρίς την εφαρµογή της διαδικασίας διαχείρισης. Αυτή
η αργή διαδικασία δεν δικαιολογείται από τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε
το περιεχόµενο της δράσης 1 ούτε από τη µελλοντική οικονοµική σηµασία της. Η διαδικασία
διαχείρισης θα προκαλέσει µάλλον περιττές καθυστερήσεις στην εφαρµογή του
προγράµµατος.

Το τµήµα σχετικά µε τις διαδικασίες επιλογής στο παράρτηµα, στην οποία αναφέρεται το
άρθρο 7, είναι λεπτοµερέστερο στην κοινή θέση από ό,τι στην τροποποιηµένη πρόταση.
Ωστόσο, η Επιτροπή  µπορεί να αποδεχτεί αυτό το κείµενο επειδή βασίζεται σε µεγάλο βαθµό
στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την αρχική της πρότασή.

– Τη δράση 4 - Αύξηση της ελκυστικότητας

Η κοινή θέση απλοποιεί σηµαντικά την περιγραφή της δράσης 4. Η απλοποίηση αυτή δεν
αλλοιώνει τη φύση της δράσης και καθιστά σαφέστερο το κείµενο.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε
τµήµατα του κειµένου για τη δράση 4, που καταργήθηκαν στην κοινή θέση. Η άποψη της
Επιτροπής είναι ότι αυτό δεν είναι σηµαντικό πρόβληµα επειδή το ουσιαστικό περιεχόµενο
αυτών των τροπολογιών µπορεί να ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τη διάρκεια της φάσης
εφαρµογής. Η Επιτροπή µπορεί συνεπώς να αποδεχθεί το κείµενο της κοινής θέσης σχετικά
µε τη δράση 4.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί καλή βάση για απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε εξαίρεση τον προϋπολογισµό και το θέµα
των διαδικασιών επιτροπολογίας που εφαρµόζονται στη δράση 1.


