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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.     /2003/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση των οργανισµών που

δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης2,

                                                
1 ΕΕ C
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της  6ης Νοεµβρίου 2003(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της       (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της       (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η συνθήκη θεσπίζει την ιθαγένεια της Ένωσης και ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας στον

τοµέα της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της νεολαίας έχει ως στόχο,

µεταξύ άλλων, να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων, καθώς και ανταλλαγών

µεταξύ οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτων.

(2) Η δήλωση του Λάκεν, που προσαρτάται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της

14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαιώνει ότι µία από τις βασικές προκλήσεις που πρέπει

να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθεί η

προσέγγιση µεταξύ των πολιτών, και ιδίως των νέων, και του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος

καθώς και των ευρωπαϊκών θεσµών. ∆ιεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων παρέχουν τη

δυνατότητα στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, να αναπτύξουν αίσθηµα ευθύνης, να

εκφράζουν τις γνώµες τους και τις αξίες τους και να συµµετέχουν σε ανταλλαγές πέραν των

εθνικών συνόρων. Οι οργανώσεις συµβάλλουν συνεπώς στο να προσεγγίσουν οι

νέοι πολίτες την Ευρώπη.

(3) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής µε τίτλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», που

δηµοσιεύθηκε στις 21 Νοεµβρίου 2001, υποστηρίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η

συµµετοχή των νέων και συνιστά να ενισχυθούν οι οργανώσεις στους κόλπους

των οποίων µπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Θεωρεί, εξάλλου, ότι η ενηµέρωση είναι

απαραίτητη για την ανάπτυξη της ενεργού συµµετοχής στα κοινά. Στο ψήφισµά του σχετικά

µε τη Λευκή Βίβλο1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει επίσης το σηµαντικό ρόλο των

διεθνών και ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων, προκειµένου να βοηθηθούν οι νέοι να

συµµετέχουν µακροπρόθεσµα στον δηµοκρατικό βίο στην Ευρώπη.

                                                
1 ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 145.
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(4) Στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση1, η Επιτροπή ζητεί να επιδειχθεί εν γένει

ανοικτό πνεύµα και να ζητείται η γνώµη των αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών,

µεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαµόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Αναγνωρίζει τον ρόλο των

µη κυβερνητικών οργανώσεων να εκφράζουν τις ανησυχίες των πολιτών.

(5) Το ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών,

συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε το πλαίσιο της

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας2 εγκρίνει τις θεµατικές προτεραιότητες

όπως προτείνονται στη Λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή νεολαία, και ιδίως τη συµµετοχή και

την πληροφόρηση, ιδιαίτερα προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συµµετοχή των νέων στα

κοινά, και προτείνει µηχανισµούς για την υλοποίηση της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού

µέσω διαβούλευσης µε τους νέους σε εθνικό επίπεδο βάσει συγκεκριµένων ρυθµίσεων,

καθώς και διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(6) Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας εκπροσωπεί τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε

άλλους διεθνείς οργανισµούς. Η δράση του είναι απαραίτητη για το συντονισµό και τη

διαβίβαση στα ευρωπαϊκά όργανα των απόψεων των µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων και

για την ενηµέρωση των τελευταίων σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις που τις

ενδιαφέρουν. Οι διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων προσφέρουν στους νέους

δυνατότητες άτυπης και ανεπίσηµης µόρφωσης, κατάρτισης και ενηµέρωσης.

Συνιστούν δίκτυα οργανισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στα

κράτη µέλη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

                                                
1 ΕΕ C 287, 12.10.2001, σ. 1.
2 ΕΕ C 168, 13.7.2002, σ. 2.
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(7) Οι γραµµές του προϋπολογισµού Α-3023 και Α-3029 του γενικού προϋπολογισµού της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2003 και προηγούµενα οικονοµικά έτη έχουν

σκοπό την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας και των διεθνών µη κυβερνητικών

οργανώσεων νέων.

(8) Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη

θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, εφεξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός», απαιτεί να θεσπισθεί

βασική πράξη για την κάλυψη αυτών των υφιστάµενων ενεργειών στήριξης.

(9) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεσµεύθηκαν, κατά την έγκριση

του δηµοσιονοµικού κανονισµού να επιτύχουν ως στόχο την έναρξη ισχύος αυτής της

βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004.

(10) Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος να

επεκταθεί στα προσχωρούντα κράτη, και ει δυνατόν, για ορισµένες ενέργειες, στο σύνολο

των ευρωπαϊκών χωρών, δεδοµένου ότι προέχει να ενισχυθούν οι σχέσεις της διευρυµένης

Ένωσης µε τους γείτονές της στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

(11) Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές συγχρηµατοδοτήσεις που θα προέλθουν από πόρους κρατών θα

πρέπει να συνάδουν µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης.

                                                
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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(12) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του

σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη

βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα

στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(13) Οποιαδήποτε ενίσχυση βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να συνάδει απολύτως µε τις

αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Άρθρο 1

Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την προώθηση των

οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας (στο εξής

καλούµενο «το πρόγραµµα»).

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση

αριθ. 2003/429/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147,
14.6.2003, σ. 25)
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2. Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των

οργανισµών αυτών. Αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν είτε το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας

ενός οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα

της νεολαίας, είτε στόχο που αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν

λόγω τοµέα. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συµβάλλουν ή να είναι σε θέση

να συµβάλλουν στην ενεργό συµµετοχή των νεαρών πολιτών στο δηµόσιο βίο και την

κοινωνία και στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής

συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, µε την ευρύτερη έννοια. Η συνεργασία µε το

Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας εντάσσεται στον εν λόγω γενικό στόχο στο βαθµό που το

Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας ασκεί δραστηριότητες εκπροσώπησης και συντονισµού των µη

κυβερνητικών οργανώσεων νέων και διαβιβάζει πληροφορίες για τη νεολαία στα ευρωπαϊκά

θεσµικά όργανα.

3. Το παρόν πρόγραµµα εφαρµόζεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως τις

31 ∆εκεµβρίου 2006.

Άρθρο 2

Πρόσβαση στο πρόγραµµα

Για να είναι επιλέξιµος για επιχορήγηση, ένας οργανισµός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του

παραρτήµατος και να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

(α) οι δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν µε τις αρχές της κοινοτικής δράσης στον τοµέα

της νεολαίας και να λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτηµα,

(β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά για περισσότερο από ένα έτος,

(γ) πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µόνος ή µε τη µορφή

διαφόρων συντονισµένων ενώσεων, και η δοµή και οι δραστηριoτητές του πρέπει να έχουν

εµβέλεια που να µπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ένωση ή να καλύπτει τουλάχιστον

οκτώ από τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3, µεταξύ των οποίων και τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 3

Συµµετοχή τρίτων χωρών

1. Oι ενέργειες του παρόντος προγράµµατος µπορούν να είναι ανοιχτές στη συµµετοχή

οργανισµών εγκατεστηµένων :

(α) σε προσχωρούντα κράτη που υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης στις 16

Απριλίου 2003·

(β) σε χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στη συµφωνία

του ΕΟΧ·

(γ) στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, µε όρους συµµετοχής που θα καθοριστούν σύµφωνα

µε τις ευρωπαϊκές συµφωνίες, τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις των

σχετικών συµβουλίων σύνδεσης·

(δ) στην Τουρκία, µε όρους συµµετοχής που θα καθοριστούν σύµφωνα µε τη συµφωνία-

πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της 26ης

Φεβρουαρίου 2002  σχετικά µε τις γενικές αρχές της συµµετοχής της Τουρκικής

∆ηµοκρατίας σε κοινοτικά προγράµµατα1.

2. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα µπορεί επίσης να είναι ανοιχτή σε οργανισµούς µε έδρα στις

χώρες των Βαλκανίων οι οποίες συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης2, και σε ορισµένες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων

Κρατών σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές3.

                                                
1 ΕΕ L 61, 2. 3. 2002, σ. 29.
2 Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Σερβία και Μαυροβούνιο,

Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κροατία.
3 Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσική Οµοσπονδία, Ουκρανία.
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Άρθρο 4

Επιλογή δικαιούχων

Το πρόγραµµα καλύπτει δύο οµάδες δικαιούχων :

(α) Οµάδα 1 : Άµεση παροχή επιχορήγησης λειτουργίας στους δικαιούχους που αναφέρονται στο

σηµείο 2 του Παραρτήµατος,

(β) Οµάδα 2 : Παροχή επιχορήγησης λειτουργίας σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια που ορίζονται

στο Παράρτηµα, µέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για µόνιµες δραστηριότητες

οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της

νεολαίας.

Άρθρο 5

Παροχή της επιχορήγησης

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών του προγράµµατος πρέπει

να συνάδουν µε τις διατάξεις που καθορίζονται στο αντίστοιχο µέρος του Παραρτήµατος.

Άρθρο 6

∆ηµοσιονοµικέςδιατάξεις

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος για την περίοδο

που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 καθορίζεται σε 13 εκατοµµύρια ευρώ.
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2. Η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 7

Εφαρµογή

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του προγράµµατος, και ενηµερώνει τακτικά το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη σχετικά µε αυτήν, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Παραρτήµατος.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. Η έκθεση αυτή

βασίζεται κυρίως στην εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που πρέπει να είναι διαθέσιµη το αργότερο

έως τα τέλη του 2006 και η οποία θα εκτιµά τουλάχιστον τη γενικότερη καταλληλότητα και συνοχή

του προγράµµατος, την αποτελεσµατικότητα της εκτέλεσής του (προετοιµασία, επιλογή, εφαρµογή

ενεργειών) καθώς και τη συνολική και επιµέρους αποτελεσµατικότητα των διαφόρων ενεργειών σε

ό, τι αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτηµα.
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Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο γενικός στόχος του άρθρου 1 είναι η ενίσχυση της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της
νεολαίας και η αύξηση της αποτελεσµατικότητας µε την στήριξη των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα.

1.1. Οι κύριες δραστηριότητες των ανωτέρω οργανώσεων νέων που µπορούν να συµβάλλουν
στην ενίσχυση και την αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής δράσης είναι οι εξής :

− εκπροσώπηση των απόψεων και συµφερόντων των νέων σε όλες τους τις εκφάνσεις σε
κοινοτικό επίπεδο,

− ανταλλαγές νέων και υπηρεσίες εθελοντικής εργασίας,

− προγράµµατα ανεπίσηµης και άτυπης µάθησης και προγράµµατα εργασίας,

− προώθηση διαπολιτισµικής µάθησης και κατανόησης,

− συζήτηση σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τις πολιτικές της ΕΕ ή τις πολιτικές
για τη νεολαία,

− διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την κοινοτική δράση,

− ενέργειες υπέρ της συµµετοχής και της πρωτοβουλίας των νεαρών πολιτών.
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1.2. Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας είναι οι

εξής :

− εκπροσώπηση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

− συντονισµός των θέσεων των µελών του έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

− διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τη νεολαία στα ευρωπαϊκά όργανα,

− διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εθνικά συµβούλια

νεολαίας και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων,

− προώθηση και προετοιµασία της συµµετοχής των νέων στο δηµοκρατικό βίο,

− συµβολή στο νέο πλαίσιο συνεργασίας που αποφασίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στον τοµέα της νεολαίας,

− συµβολή στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, στην εργασία των νέων,

στις δυνατότητες εκπαίδευσης, καθώς και στη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν

τους νέους, και στην ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών δοµών για τους νέους σε ολόκληρη

την Ευρώπη,

− προώθηση συζητήσεων και προβληµατισµού σχετικών µε τη νεολαία στην Ευρώπη και

σε άλλα µέρη του κόσµου και µε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των νέων.
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2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από τους οργανισµούς που είναι επιλέξιµοι για

κοινοτική χρηµατοδότηση βάσει του προγράµµατος εµπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα

µέρη :

2.1. Μέρος 1 : Στήριξη για το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας

2.1.1.Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του παρόντος µέρους του προγράµµατος µπορούν να

χορηγούνται για να υποστηριχθούν µόνιµες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Φόρουµ

Νεολαίας, οργανισµού που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, του οποίου

τα µέλη είναι εθνικά συµβούλια νεολαίας και διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων,

σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές :

− ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας στην επιλογή των µελών του, ούτως

ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των διαφόρων τύπων

οργανώσεων νεολαίας,

− αυτονοµία του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας στο λεπτοµερή ορισµό των

δραστηριοτήτων του σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2,

− όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Φόρουµ

Νεολαίας των οργανισµών νέων που δεν είναι µέλη του και των νέων που δεν ανήκουν

σε οργανώσεις,

− ενεργός συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας στις πολιτικές διαδικασίες που

αφορούν τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως µε το να απαντά στα αιτήµατα των

ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όταν προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µε την κοινωνία

των πολιτών, και µε το να επεξηγεί στα µέλη του τις θέσεις που υιοθετούν τα εν λόγω

θεσµικά όργανα,

− γεωγραφική προέλευση των µελών που να καλύπτει τις χώρες του άρθρου 3.
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2.1.2.Οι επιλέξιµες δαπάνες του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας στο πλαίσιο του µέρους 1

περιλαµβάνουν το λειτουργικό κόστος και τις δαπάνες διεξαγωγής των δράσεών του.

2.1.3.Η επιχορήγηση που παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας δεν χρηµατοδοτεί όλες τις

επιλέξιµες δαπάνες του οργανισµού κατά το ηµερολογιακό έτος για το οποίο χορηγείται.

Τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού του πρέπει να συγχρηµατοδοτείται από µη

κοινοτικές πηγές. Αυτή η συγχρηµατοδότηση µπορεί να παρέχεται εν µέρει ή εν όλω σε

είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν υπερβαίνει το

πραγµατικό κόστος που αιτιολογείται από παραστατικά ή το κόστος που είναι γενικά

αποδεκτό στην εν λόγω αγορά.

2.1.4.Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού η αρχή της

βαθµιαίας µείωσης δεν εφαρµόζεται σε επιχορηγήσεις λειτουργίας προς το Ευρωπαϊκό

Φόρουµ Νεολαίας, καθώς πρόκειται για οργανισµό που επιδιώκει στόχο γενικού ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος.

2.1.5.∆εδοµένης της ανάγκης να διασφαλιστεί η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας,

λαµβάνεται υπόψη, κατά τη χορήγηση των πόρων που προγράµµατος, η ακόλουθη

κατευθυντήρια γραµµή : οι πόροι που διατίθενται βάσει του µέρους 1 δεν υπολείπονται των

2.000.000 ευρώ.

2.1.6.  Επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας κατόπιν

παραλαβής ενδεδειγµένου προγράµµατος εργασίας και προϋπολογισµού. Οι επιχορηγήσεις

µπορούν να παρέχονται σε ετήσια βάση, στα πλαίσια συµφωνίας-πλαισίου µε την Επιτροπή.
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2.2. Μέρος 2 : Στήριξη για µόνιµες δραστηριότητες οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεολαίας ή στόχο που αποτελεί τµήµα της

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.

2.2.1.  Επιχορηγήσεις µπορούν να παρέχονται βάσει του παρόντος µέρους για τη στήριξη των

λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των προαναφεροµένων οργανισµών. Μπορούν να

αφορούν :

(α) οργανισµό µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσει τις δραστηριότητές του

αποκλειστικά υπέρ των νέων, ή οργανισµό µεγαλύτερης εµβέλειας που αναπτύσσει

µέρος των δραστηριοτήτων του αποκλειστικά υπέρ των νέων· και στις δύο περιπτώσεις,

ο οργανισµός πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή των νέων στη διαχείριση των

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται προς όφελός τους,

(β) ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που

δραστηριοποιούνται υπέρ των νέων και προβλέπουν τη συµµετοχή των νέων στις

δραστηριότητές τους.

Μπορεί να παρέχεται ετήσια επιχορήγηση λειτουργίας για την υποστήριξη της υλοποίησης

του µόνιµου προγράµµατος εργασίας τέτοιων οργανισµών.

2.2.2.Στο πλαίσιο του µέρους 2, οι µόνες δαπάνες που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον

καθορισµό της επιχορήγησης λειτουργίας είναι οι αναγκαίες για την κατάλληλη διεξαγωγή

των κανονικών δραστηριοτήτων του επιλεγµένου οργανισµού, ιδίως οι δαπάνες προσωπικού,

οι γενικές δαπάνες (ενοίκια, κοινόχρηστα, εξοπλισµός, αναλώσιµα γραφείου,

τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές δαπάνες κλπ), οι δαπάνες εσωτερικών συνεδριάσεων,

δηµοσιεύσεων, ενηµέρωσης και διάδοσης.
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2.2.3.Η επιχορήγηση λειτουργίας που παρέχεται στο πλαίσιο του µέρους 2 δεν µπορεί να

χρηµατοδοτήσει το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του οργανισµού για το έτος για το οποίο

παρέχεται. Τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού των οργανισµών που καλύπτονται από

το µέρος αυτό πρέπει να συγχρηµατοδοτηθεί από µη κοινοτικές πηγές. Το ποσοστό

συγχρηµατοδότησης καθορίζεται κάθε χρόνο στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η

συγχρηµατοδότηση αυτή µπορεί εν µέρει ή εν όλω να παρέχεται σε είδος, υπό την

προϋπόθεση ότι η εκτιµώµενη αξία της συνεισφοράς δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος

που αιτιολογείται από παραστατικά ή το κόστος που είναι γενικά αποδεκτό στην εν λόγω

αγορά.

2.2.4.Σύµφωνα µε το άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, οι επιχορηγήσεις

λειτουργίας έχουν, σε περίπτωση ανανέωσης, φθίνοντα χαρακτήρα. Η µείωση αυτή

εφαρµόζεται από το τρίτο έτος και µετά και ορίζεται σε 2,5 % ετησίως. Για να τηρηθεί αυτός

ο κανόνας, ο οποίος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του προαναφερόµενου κανόνα

συγχρηµατοδότησης, το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης το αντίστοιχο προς την

επιχορήγηση που παρασχέθηκε για δεδοµένο οικονοµικό έτος είναι τουλάχιστον

2,5 εκατοστιαίες µονάδες κατώτερο του ποσοστού κοινοτικής συγχρηµατοδότησης που

αντιστοιχεί προς την επιχορήγηση η οποία παρασχέθηκε για το προηγούµενο οικονοµικό

έτος.

2.2.5.Οι οργανισµοί που λαµβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας στο πλαίσιο του µέρους 2

επιλέγονται µε βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Για την περίοδο του προγράµµατος είναι δυνατόν να συνάπτονται συµφωνίες-πλαίσια

εταιρικής σχέσης µε τους οργανισµούς που επιλέγονται µε αυτό τον τρόπο. Οι ειδικές

επιχορηγήσεις που βασίζονται στις εν λόγω συµφωνίες-πλαίσια χορηγούνται σύµφωνα µε τις

διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές.

Ωστόσο, οι συµφωνίες-πλαίσια δεν αποκλείουν ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

για την επιλογή επιπλέον δικαιούχων.
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

3.1. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης αξιολογούνται µε βάση :

− τη συνάφειά τους µε τους στόχους του προγράµµατος,

− την ποιότητα των σχεδιαζοµένων δραστηριοτήτων,

− το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να έχουν

στους νέους,

− τη γεωγραφική εµβέλεια των πραγµατοποιούµενων δραστηριοτήτων,

− τη συµµετοχή των νέων στις δοµές των οργανισµών για τους οποίους πρόκειται.

3.2. Η Επιτροπή παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα διόρθωσης τυπικών λαθών

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας µετά την υποβολή της αίτησής τους.

4. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης παρασχεθείσας στο πλαίσιο οποιασδήποτε δράσης του

παρόντος προγράµµατος υποδεικνύει, σε περίοπτο θέση, όπως σε ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο ή

σε ετήσια έκθεση, ότι έχει λάβει χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
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5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με βάση την ανάλυση κόστους/οφέλους, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να αναθέσει το

σύνολο ή τµήµα των καθηκόντων της διαχείρισης του προγράµµατος σε έναν εκτελεστικό

οργανισµό, βάσει του άρθρου 55 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Μπορεί επίσης να

προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και να προβεί σε κάθε άλλη δαπάνη για τεχνική και

διοικητική βοήθεια, µη συνεπαγόµενη την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στο πλαίσιο

εξωτερικής ανάθεσης µε ειδικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να

χρηµατοδοτήσει µελέτες και να οργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων κατάλληλες για

τη διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος και να αναλάβει ενέργειες ενηµέρωσης,

δηµοσίευσης και διάδοσης που συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του

προγράµµατος.

6. ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1. Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας φυλάσσει στη διάθεση της Επιτροπής, για χρονικό

διάστηµα πέντε ετών από την τελευταία πληρωµή, όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών που

αφορούν όσες δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος επιχορήγησης, καθώς επίσης και

την ελεγχθείσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Ο δικαιούχος επιχορήγησης φροντίζει ώστε,

εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των µελών

να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.

6.2. Η Επιτροπή δικαιούται να πραγµατοποιήσει, είτε απ� ευθείας µέσω του προσωπικού της, είτε

µέσω κάθε άλλου εγκεκριµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, λογιστικό έλεγχο

του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η επιχορήγηση. Οι εν λόγω έλεγχοι µπορούν να

διεξάγονται καθ� όλη τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και κατά τη διάρκεια των πέντε ετών

που υπολογίζονται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου. Τα πορίσµατα των

λογιστικών ελέγχων µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την

αναζήτηση των καταβληθέντων ποσών.
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6.3. Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και το εντεταλµένο από την Επιτροπή εξωτερικό

προσωπικό πρέπει να έχει τη δέουσα πρόσβαση, και ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου,

καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων των καταχωρηµένων σε

ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω λογιστικών ελέγχων.

6.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης

(OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, και ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση.

6.5. Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή µπορεί να διεξάγει ελέγχους και

επιθεωρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό

(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/961 του Συµβουλίου. Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από

την Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF) οι οποίες διέπονται από τον

κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2.

6.6. Οσάκις στην παρούσα πράξη δεν αναφέρεται συγκεκριµένος κανονισµός, εφαρµόζεται ο

δηµοσιονοµικός κανονισµός και οι εκτελεστικοί του κανόνες.

________________________

                                                
1 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
2 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2003/0113 (COD)

15327/1/03
REV 1 ADD 1

JEUN  66
EDUC  189
SOC 500
CODEC  1681
OC 839

ΣΚΕΠΤIΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέµα : Kοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2003 για
την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την υποστήριξη
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της
νεολαίας

ΣΚΕΠΤIΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 4 Ιουνίου 2003 η Επιτροπή υπέβαλε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τo

Συµβούλιο πρόταση απόφασης, βασισµένη στο άρθρο 149 παρ. 4 της Συνθήκης ΕΚ,

σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την υποστήριξη

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφρασε τη γvώµη της στις

24 Σεπτεµβρίου 2003.

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην εκφέρει γνώµη.

4. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη γvώµη του στις 6 Noεµβρίου 2003.

5. Υπό το φως της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα υποβάλει

τροποποιηµένη πρόταση απόφασης.

6. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, τo Συµβούλιο εvέκριvε τηv κoιvή τoυ θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αντικείµενο της πρότασης είναι η υποστήριξη προς τις δραστηριότητες των οργανώσεων που

επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεολαίας ή στόχους

που αποτελούν τµήµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτό.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στηv κoιvή τoυ θέση, τo Συµβούλιο ενέκρινε κατ� αρχήν την πρόταση της Επιτροπής,

ενώ υπέβαλε κάποιες τροπολογίες που θα θεωρούσε σκόπιµες.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1 Tροπολογίες που υπέβαλε τo Συµβούλιο επί της πρότασης της Επιτροπής

2.1.1 Προϋπολογισµός (Άρθρο 6)

Ο προϋπολογισµός ορίστηκε σε 13 εκατοµµ. Ευρώ από την αρµόδια για τον

προϋπολογισµό αρχή.

2.1.2 Εφαρµογή (άρθρο 7)

Προστέθηκε ένα τυποποιηµένο άρθρο για να διευκρινιστεί ο ρόλος της Επιτροπής στην

εφαρµογή του προγράµµατος, το οποίο αναφέρεται επίσης σε τακτική υποβολή

εκθέσεων από την Επιτροπή προς τo Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο.

2.1.3 Επιλογή δικαιούχων (Παράρτηµα µέρος 2: Εφαρµογή των υποστηριζόµενων

δραστηριοτήτων)

Αυτό το τµήµα του παραρτήµατος έχει αναδιοργανωθεί ώστε να διακριθούν σαφέστερα

οι δύο κατηγορίες δικαιούχων: (i) το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας, µια οργάνωση η

οποία επιδιώκει ένα σκοπό γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δέχεται

επιχορήγηση προς υποστήριξη των µόνιµων δραστηριοτήτων της και (ii) οργανώσεις

που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεολαίας

και δέχονται επιχορηγήσεις για τη στήριξη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών,

o οποίες επιλέγονται µε βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Αυτό αντανακλά τη

διάκριση που καθιερώνεται στο άρθρο 4 (επιλογή των δικαιούχων).  (βλ. τροπολογία 10

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
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2.1.5 Άλλα ζητήµατα

To Συµβούλιο επέφερε και άλλες τροποποιήσεις ή, αναλόγως, διευκρινίσεις:

- Εφαρµογή του δηµοσιονοµικού κανονισµού και των εκτελεστικών του

κανόνων  (Παράρτηµα. 6.6)

- Συµµετοχή τρίτων χωρών

(Άρθρο 3)

2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.2.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε πλήρως, εν µέρει ή κατ� ουσίαν 16 από τις 20 τροπολογίες

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

2.2.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε τo Συµβούλιο

To Συµβούλιο ενέκρινε πλήρως, εν µέρει ή κατ� ουσίαν 13 από τις τροπολογίες

που ενέκριναν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι 1,

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17 και 20.

2.2.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε τo Συµβούλιο

Εκτός από τις τροπολογίες που δεν ενέκρινε η Επιτροπή και δεν δέχθηκε τo

Συµβούλιο, τo Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις ακόλουθες τροπολογίες για τους

λόγους που αναφέρθηκαν: 11, 14, 18 και 19.
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− Tροπολογία 11

 ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις (Άρθρο 6)

Εφόσον, στην περίπτωση της παρούσας πρότασης, η τελική απόφαση για το

δηµοσιονοµικό πλαίσιο ανήκει στην αρµοδιότητα της αρµόδιας για τον

προϋπολογισµό αρχής, η τροπολογία αυτή δεν έγινε αποδεκτή.

− Tροπολογίες 14

Ποσοστό των πόρων που διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας

(παράρτηµα: δράση 1, σηµείο 2.1.5,).

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε αυτή την τροπολογία που τροποποιεί το ποσοστό

που διατίθεται στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας διότι αυτό συνδέεται µε το

γενικό προϋπολογισµό του προγράµµατος.

− Tροπολογίες 18 και 19

Αντίστροφη κλιµάκωση και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας

To Συµβούλιο δεν δέχτηκε ότι η αρχή της βαθµιαίας µείωσης (αντίστροφης

κλιµάκωσης) δεν θα πρέπει να ισχύσει για τις διεθνείς οργανώσεις νεολαίας.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTΑ

To Συµβούλιο θεωρεί ότι η κoιvή τoυ θέση αποτελεί ένα ισορροπηµένο κείµενο, το οποίο θα

παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για τις δραστηριότητες οργανώσεων στον τοµέα της

νεολαίας κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, εν όψει και της µελλοντικής κοινοτικής δράσης

στον τοµέα αυτό.

____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 15 ∆εκεµβρίου 2003 (18.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0113 (COD)

15977/03

JEUN 68
EDUC 196
SOC 522
CODEC 1795
OC 845

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
από : τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 15327/03 JEUN 66 EDUC 189 SOC 500 CODEC 1681 OC 839
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10184/03 JEUN 30 EDUC 100 SOC 249 CODEC 792
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την υποστήριξη µη
κυβερνητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
στον τοµέα της νεολαίας
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 19 ∆εκεµβρίου 2003

1. Το Συµβούλιο, στη σύνοδό του της 25ης Νοεµβρίου του 2003, ενέκρινε κατά την ουσία της

την κοινή θέση για την Απόφαση «σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης

για την υποστήριξη µη κυβερνητικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό

επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας».

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί από την Οµάδα των

Γλωσσοµαθών Νοµικών, περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15327/03 JEUN 66 EDUC 189

SOC 500 CODEC 1681 OC 839.

Σχετικό Σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15327/03 ADD 1.
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3. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί

στο Συµβούλιο :

� να εγκρίνει οµόφωνα την κοινή θέση για την Απόφαση «σχετικά µε τη θέσπιση

κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την υποστήριξη µη κυβερνητικών οργανισµών

που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας» και το

σχετικό Σκεπτικό του Συµβουλίου, ως έχουν στα έγγραφα 15327/03 και 15327/03

ADD 1, αντιστοίχως,

και

− να αποφασίσει την κοινοποίηση της κοινής θέσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης,

µεταξύ των σηµείων «Α» προσεχούς συνόδου.

________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.1.2004
COM(2004) 5 τελικό

2003/0113 (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 για τη θέσπιση κοινοτικού

προγράµµατος δράσης για την προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας (2004-2006)
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2003/0113 (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 για τη θέσπιση κοινοτικού

προγράµµατος δράσης για την προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας (2004-2006)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2003) 272 τελικό – 2003/0113(COD): 3.6.2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή� Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 24.9.2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 6.11.2003

Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο 24.11.2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22.12.2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βάσει του άρθρου 149, η πρόταση επιδιώκει την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των
νέων στην άσκηση της ιδιότητας του πολίτη µέσω της κοινωνίας των πολιτών. Το πρόγραµµα
θα υποστηρίζει τις µόνιµες δραστηριότητες του προγράµµατος εργασίας των οργανισµών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας. Οι εν λόγω
δραστηριότητες πρέπει να συµβάλουν στην ανάπτυξη κοινοτικών ενεργειών στον τοµέα της
νεολαίας. Επίσης, το πρόγραµµα θα υποστηρίζει τις µόνιµες δραστηριότητες του
προγράµµατος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας, οι οποίες συνίστανται στην εκπροσώπηση
και στο συντονισµό µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων και στη διαβίβαση πληροφοριών
που αφορούν τη νεολαία στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.

Για αρκετά χρόνια παρεχόταν υποστήριξη σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας, δυνάµει γραµµών που ανήκουν στο µέρος Α
του προϋπολογισµού (η γραµµή Α-3023 συγχρηµατοδοτεί τις δαπάνες λειτουργίας του
Φόρουµ «Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· η γραµµή Α-3029 υποστηρίζει τις διεθνείς µη
κυβερνητικές οργανώσεις νέων). Η έκδοση ενός νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κανονισµός (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1607/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002) και η απόφαση να
βασιστεί η δοµή του προϋπολογισµού της Επιτροπής στην προσέγγιση ΠΒ∆
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(προϋπολογισµός µε βάση τη δραστηριότητα) προϋποθέτουν την καθιέρωση βασικών
ενεργειών για ένα σύνολο επιδοτήσεων που χρηµατοδοτούνται µε βάση πιστώσεις που
καθορίζονται στο µέρος Α (διοικητικές πιστώσεις) του τµήµατος του προϋπολογισµού της
Επιτροπής.

Στόχος αυτού του σχεδίου απόφασης είναι συνεπώς να θεσπίσει βασική πράξη για τη
χορήγηση επιδοτήσεων λειτουργίας σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας, για περίοδο τριών ετών (2004/2006), έως ότου τεθεί σε
ισχύ το νέο πρόγραµµα «Νεολαία», στις αρχές του 2007. Στο νέο πρόγραµµα, η συµµετοχή
των νέων θα αποτελεί βασική προτεραιότητα και η υποστήριξη µη κυβερνητικών
οργανώσεων νέων είναι σαφώς ένα σηµαντικό µέρος της προτεραιότητας αυτής.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση:

3.1.1. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως ή κατ’ ουσίαν και
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση:

– Η τροπολογία 1 – αιτιολογική σκέψη 2, εξηγεί λεπτοµερώς πώς συµβάλλουν οι
µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων στην αντιµετώπιση των προκλήσεων στις
οποίες αναφέρεται η δήλωση του Λάκεν.

– Η τροπολογία 2 – αιτιολογική σκέψη 3, περιλαµβάνει αναφορά στην έκθεση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή
για την ευρωπαϊκή νεολαία».

– Η τροπολογία 3 – αιτιολογική σκέψη 4, προσθέτει µια αναφορά στο Λευκό
Βιβλίο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

– Η τροπολογία 5 – αιτιολογική σκέψη 6, προσθέτει µια αναφορά στον
αντιπροσωπευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας έναντι των
διεθνών οργανισµών και εισάγει την ιδέα ότι οι κυβερνητικές οργανώσεις νέων
προσφέρουν στους νέους εξωθεσµικές δυνατότητες µόρφωσης και
πληροφόρησης και αποτελούν δίκτυα οργανώσεων κοινής ωφέλειας που
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

– Η τροπολογία 7 - άρθρο 1 παράγραφος 2, συµπληρώνει την περιγραφή των
αναµενόµενων στόχων των δραστηριοτήτων των µη κυβερνητικών
οργανώσεων νέων.

– Η τροπολογία 9 - άρθρο 3 παράγραφος 2, αντικαθιστά την πρόταση «Οι
ενέργειες του παρόντος προγράµµατος µπορούν να είναι ανοιχτές στη
συµµετοχή», µε την πρόταση «Η συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα».

– Η τροπολογία 10 - άρθρο 4, περιορίζει τους αιτούντες χορήγηση επιδότησης
λειτουργίας µέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σε διεθνείς µη
κυβερνητικές οργανώσεις που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος στον τοµέα της νεότητας.
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– Η τροπολογία 12 (παράρτηµα), προσθέτει λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
δραστηριότητες των µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων.

– Η τροπολογία 13 (παράρτηµα), παρέχει ακριβέστερη περιγραφή του έργου του
Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας.

– Η τροπολογία 16, εισάγει την υποχρέωση για την Επιτροπή να παρέχει στους
αιτούντες τη δυνατότητα διόρθωσης τυπικών λαθών εντός συγκεκριµένης
προθεσµίας µετά την υποβολή της αίτησης.

– Η τροπολογία 17, εισάγει το καθήκον για την Επιτροπή να ενηµερώνει τακτικά
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος.

– Η τροπολογία 20, εισάγει την υποχρέωση για τους δικαιούχους επιδοτήσεων
λειτουργίας, να προβάλλουν σε περίοπτη θέση αναφορές στις επιδοτήσεις της
ΕΕ: π.χ. στην ιστοσελίδα, στην ετήσια έκθεσή, κτλ.

3.1.2. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως, εν µέρει ή ως προς το
πνεύµα και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση: 5 µέρος 3, 11, 14, 18 και 19.

Καθώς έχει ήδη επιτευχθεί συµφωνία από τα τρία θεσµικά όργανα σχετικά µε τον
προϋπολογισµό (13 εκατοµµύρια ευρώ) στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 24ης
Νοεµβρίου 2003 και έχει συµπεριληφθεί στην κοινή θέση, η τροπολογία 11 είναι
πλέον άνευ αντικειµένου.

Τροπολογία 5 µέρος 3 που θεωρεί τις δραστηριότητες των µη κυβερνητικών
οργανώσεων νέων ως θέµατα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πρέπει για το
λόγο αυτό να εξαιρεθούν από την εφαρµογή της αρχής της βαθµιαίας µείωσης της
επιδότησης.

Τροπολογία 14 που αυξάνει τον προϋπολογισµό του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας.

Οι τροπολογίες 18 και 19, καθώς και η τροπολογία 5 µέρος 3, σχετικά µε την
παρέκκλιση από την αρχή της βαθµιαίας µείωσης, έγιναν δεκτές ως προς το πνεύµα.
Η τριµερής συζήτηση της 13ης Νοεµβρίου 2003 επιβεβαίωσε την ανάγκη
διατήρησης της αρχής της βαθµιαίας µείωσης σύµφωνα µε το ∆ηµοσιονοµικό
Κανονισµό.

3.2. Κοινή θέση του Συµβουλίου

Το κείµενο της κοινής θέσης µπορεί να γίνει δεκτό από την Επιτροπή εφόσον
διατηρεί σε γενικές γραµµές τα ουσιαστικά στοιχεία της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής και λαµβάνει υπόψη σε µεγάλο βαθµό τις τροπολογίες που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

Προσθήκες του Συµβουλίου στο κείµενο, οι οποίες ενσωµατώνονται στην κοινή
θέση του Συµβουλίου:

– στο άρθρο 7, η αναγκαιότητα να ενηµερώνεται το Συµβούλιο (παράλληλα µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως αναφέρεται και στην τροπολογία 17 του ΕΚ)
σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος
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– στο παράρτηµα σηµείο 2.1.1, αναφορά στην ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση
οργανώσεων από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας

– προστίθεται η δυνατότητα αποδοχής της συγχρηµατοδότησης που παρέχεται
"εν όλω" σε είδος από τις οργανώσεις (σηµεία 2.1.3. και 2.2.3 στο παράρτηµα)

– ορισµένες λέξεις και εκφράσεις για τη διασαφήνιση του κειµένου.

Η Επιτροπή δέχεται αυτές τις τροποποιήσεις και προσθήκες στην κοινή θέση εφόσον
βελτιώνουν και διασαφηνίζουν την αρχική πρόταση.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

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

Ωστόσο, µε βάση τη συµφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
συνεννόησης για τον προϋπολογισµό στις 24 Νοεµβρίου, στη βασική πράξη πρέπει να
προστεθούν µεταβατικές διατάξεις που καλύπτουν την περίοδο πριν από την έγκριση της
νοµικής βάσης, ως εξής:

«Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 2004, η περίοδος επιλεξιµότητας των
δαπανών µπορεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2004, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω
δαπάνες δεν είναι προγενέστερες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης
χορήγησης επιδότησης ούτε από την έναρξη του οικονοµικού έτους του δικαιούχου.

Παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης, το 2004, από την υποχρέωση να έχει υπογραφεί η
συµφωνία επιδότησης εντός των πρώτων τεσσάρων µηνών από την έναρξη του
οικονοµικού έτους του δικαιούχου, σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 2 του
κανονισµού 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, για τους δικαιούχους των οποίων το οικονοµικό έτος αρχίζει πριν από
την 1 Μαρτίου. Σε αυτήν την περίπτωση οι συµφωνίες επιδότησης πρέπει να έχουν
υπογραφεί το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.»


