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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.  /2003/ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την προώθηση οργανισµών

που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων

στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος, και ιδίως τα άρθρα 149

παράγραφος 4, και 150 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,1

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης,2

                                                
1 EE C
2 Γνώµη του ΕΚ της 6ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της  (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και
θέση του ΕΚ  της  (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ)
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η συνθήκη προβλέπει ότι η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου,

υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση των κρατών µελών, εφαρµόζει πολιτική

επαγγελµατικής κατάρτισης που στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών,

και ενθαρρύνει τη συνεργασία µε τρίτες χώρες.

(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 πώς να επιτευχθεί η προσέγγιση µεταξύ των

πολιτών και του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, καθώς και των ευρωπαϊκών θεσµών.

(3) Το λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε την παρακολούθηση των στόχων των

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη1, το οποίο εγκρίθηκε από το

Συµβούλιο στις 14 Ιουνίου 2002, παρουσιάζει ένα πρόγραµµα δραστηριότητας που απαιτεί

υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο.

(4) Η δήλωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης µε την ευκαιρία της 50ής επετείου από την Παγκόσµια

∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στις 10 ∆εκεµβρίου 1998 στη Βιέννη, αναφέρει

ότι η Ένωση θα πρέπει να προαγάγει περαιτέρω σε συντονισµό µε άλλους συναφείς

οργανισµούς, τις συνεργατικές δραστηριότητες στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου,

όπως είναι οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να διασφαλίσει τη συνέχιση

των ευρωπαϊκών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στον τοµέα των δικαιωµάτων του

ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού που διοργανώνουν 15 ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.

                                                
1 ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1.
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(5) Στα συµπεράσµατά του της 4ης Ιουνίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην Κολωνία

τόνισε ότι για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η συνέχεια του ευρωπαϊκού µεταπτυχιακού

προγράµµατος σπουδών στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του

εκδηµοκρατισµού, «θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στο ζήτηµα της δηµοσιονοµικής

ασφάλειας».

(6) Οι γραµµές A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044,

B3-1000 και B3-304 του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

οικονοµικό έτος 2003 και τα προηγούµενα οικονοµικά έτη απέδειξαν την

αποτελεσµατικότητά τους στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(7) Το Κολέγιο της Ευρώπης, που παρέχει µεταπτυχιακά µαθήµατα νοµικών, οικονοµικών,

πολιτικών, κοινωνικών επιστηµών και ανθρωπιστικών σπουδών µε ευρωπαϊκή διάσταση, το

Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο, που συµβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής

πολιτιστικής και επιστηµονικής κληρονοµιάς µέσω της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της

έρευνας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που εκπαιδεύει υπαλλήλους των

κρατών µελών και υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης, η Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στο Trier, που παρέχει κατάρτιση

πανεπιστηµιακού επιπέδου στους νοµικούς και τους χρήστες του ευρωπαϊκού δικαίου, το

Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον

εκδηµοκρατισµό, το οποίο προτείνει ευρωπαϊκό µάστερ και ειδική εξάσκηση καθώς και

άλλες δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας για την προώθηση των

δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την

Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τοµέα των ειδικών αναγκών, της οποίας το έργο αποσκοπεί

στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για µαθητές µε ειδικές ανάγκες και στην

ενθάρρυνση της βιώσιµης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα αυτό, καθώς και το ∆ιεθνές

κέντρο για την ευρωπαϊκή κατάρτιση, το οποίο εξασφαλίζει εκπαίδευση, κατάρτιση και

ερευνητική εργασία σχετικά µε θέµατα εξευρωπαϊσµού, παγκοσµιοποίησης,

οµοσπονδιοποίησης, περιφερειοποίησης και τη µεταβολή των σύγχρονων κοινωνικών δοµών,

είναι οργανισµοί που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
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(8) Υπάρχει αυξηµένη ανάγκη κατάρτισης εθνικών δικαστών ως προς την εφαρµογή του

κοινοτικού δικαίου και υποστήριξης της κατάρτισης αυτής από την Κοινότητα, κυρίως µετά

τη θέσπιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002,

για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της

συνθήκης1, που αυξάνει την εξουσία των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά την εφαρµογή

των εν λόγω διατάξεων της συνθήκης.

(9) 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 Κοινοτήτων2, στο εξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός» απαιτεί να θεσπιστεί

βασική πράξη για την κάλυψη των ανωτέρω υφιστάµενων ενεργειών υποστήριξης.

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή, κατά την έγκριση του

δηµοσιονοµικού κανονισµού, δεσµεύθηκαν να επιτύχουν ως στόχο της έναρξης ισχύος της εν

λόγω βασικής πράξης από το οικονοµικό έτος 2004· η Επιτροπή δεσµεύθηκε να λάβει υπόψη

τις παρατηρήσεις του προϋπολογισµού στο πλαίσιο της εκτέλεσης.

(11) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δέουσα χρηµατοδοτική σταθερότητα και στο πλαίσιο του

δηµοσιονοµικού κανονισµού και των κανόνων για την εφαρµογή του, για τα ιδρύµατα που

χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών.

(12) Χρειάζεται να προβλεφθεί η γεωγραφική επέκταση του προγράµµατος στα προσχωρούντα

κράτη µέλη, και ενδεχοµένως, για ορισµένες ενέργειες, στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ καθώς και

στις υποψήφιες χώρες.

                                                
1 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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(13) Οι ενδεχόµενες µη κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις που θα προέλθουν από πόρους κρατών θα

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

(14) 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 προϋπολογισµού1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της

ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(15) Η ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να χορηγείται µε

απόλυτο σεβασµό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος και δραστηριότητες του προγράµµατος

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης

και της κατάρτισης, για την υποστήριξη των οργανισµών και των δραστηριοτήτων τους που

αποσκοπούν στην επέκταση και την εµβάθυνση των γνώσεων σχετικά µε την οικοδόµηση της

Ευρώπη, ή στη συµβολή για την επίτευξη κοινών στόχων στην πολιτική στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας (στο εξής καλούµενο

«το πρόγραµµα»).

2. Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων

οργανισµών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

                                                
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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Το πρόγραµµα αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες :

α) το µόνιµο πρόγραµµα εργασίας ενός οργανισµού που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκό ή

παγκόσµιο επίπεδο και επιδιώκει στόχο γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τοµέα

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ή στόχο που αποτελεί µέρος της πολιτικής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα,

β) ειδική ενέργεια για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τοµέα,

για την ενηµέρωση σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τους στόχους της Ένωσης

στα πλαίσια των διεθνών της σχέσεων ή για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης και την

προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

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

στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της πολιτικής και των ενεργειών κοινοτικής συνεργασίας στον

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

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) πρέπει να είναι ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που να ασκεί

ιδίως δραστηριότητες στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να επιδιώκει

στόχους δηµόσιου συµφέροντος,
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β) πρέπει να έχει συσταθεί νοµικά για περισσότερα από δύο έτη και οι ετήσιοι ισολογισµοί του

για τα προηγούµενα δύο έτη να έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές,

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

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να λαµβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που

καθορίζονται στο Παράρτηµα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την παράγραφο 1,

σηµείο β), εφόσον αυτό δεν θίγει την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.

Άρθρο 3

Συµµετοχή τρίτων χωρών

1. Ενέργειες του παρόντος προγράµµατος µπορούν να είναι ανοικτές στη συµµετοχή

οργανισµών εγκατεστηµένων:

(α) στα προσχωρούντα κράτη τα οποία υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης στις 16 Απριλίου

2003,

(β) στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στη Συµφωνία ΕΟΧ,

(γ) στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, µε όρους συµµετοχής που θα καθορισθούν σύµφωνα µε τις

Ευρωπαϊκές Συµφωνίες, τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους και τις αποφάσεις των αντίστοιχων

Συµβουλίων σύνδεσης,
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(δ) στην Τουρκία, µε όρους συµµετοχής που θα καθορισθούν 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.

Άρθρο 4

Επιλογή δικαιούχων

Το πρόγραµµα καλύπτει δύο οµάδες δικαιούχων:

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

ονοµαστικά στο σηµείο 2 του Παραρτήµατος·

(β) Οµάδα 2: υποστήριξη ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα της τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συµπεριλαµβανοµένων των εδρών Jean

Monnet, υποστήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην επίτευξη των µελλοντικών

στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και υποστήριξη για την

κατάρτιση εθνικών δικαστών στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου και οργανισµών

δικαστικής συνεργασίας. Οι δικαιούχοι επιλέγονται µέσω πρόσκλησης για την υποβολή

προτάσεων σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτηµα.

Άρθρο 5

Χορήγηση της επιδότησης

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

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

                                                
1 ΕΕ L 61, 2. 3. 2002, σ. 29.
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Άρθρο 6

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

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

που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 καθορίζεται σε 77 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των

δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 7

Υλοποίηση

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Παραρτήµατος..

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 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 διάφορων ενεργειών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται

στο άρθρο 1 και στο Παράρτηµα.
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Η Επιτροπή υποβάλλει, εξάλλου, ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση

σχετική µε την υλοποίηση του προγράµµατος.

2 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη συνθήκη, αποφασίζουν

σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να επιτευχθούν µε την υλοποίηση των ενεργειών

που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα.

Το παρόν παράρτηµα προβλέπει δύο κύριους τύπους ενεργειών:

� ο πρώτος τύπος, που περιλαµβάνει τις ενέργειες 1 και 2, αποσκοπεί στην υποστήριξη ειδικών

ιδρυµάτων ή επιλεγµένων ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

� ο δεύτερος τύπος, στον οποίο αντιστοιχεί η ενέργεια 3, έχει ως στόχο την υποστήριξη των

ειδικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων που δίνουν έµφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

(ενέργεια 3A), ή συµβάλλουν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκτός των κοινοτικών προγραµµάτων που

πραγµατοποιούνται στους εν λόγω τοµείς (ενέργεια 3B), ή προωθούν την κατάρτιση στο

ευρωπαϊκό δίκαιο, κυρίως για τους εθνικούς δικαστές (ενέργεια 3Γ).

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται από τους φορείς που είναι επιλέξιµοι για

κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος εµπίπτουν σε ένα από τα ακόλουθα

µέρη:

Ενέργεια 1 : Υποστήριξη σε καθορισµένα ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης
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Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας του προγράµµατος είναι δυνατό να χορηγηθούν επιδοτήσεις για

την κάλυψη ορισµένων δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών των παρακάτω ιδρυµάτων,

τα οποία επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δραστηριοποιούνται στους

ακόλουθους τοµείς :

� το Κολέγιο της Ευρώπης (στα πανεπιστήµια των Bruges και Natolin), στη µεταπτυχιακή

εκπαίδευση σε νοµικές, οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές επιστήµες και ανθρωπιστικές

σπουδές, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση,

− το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στη συµβολή του στην ανάπτυξη

της πολιτιστικής και επιστηµονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης µε την τριτοβάθµια

εκπαίδευση και την έρευνα,

− το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μάαστριχτ, στην κατάρτιση υπαλλήλων

των κρατών µελών και υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να µπορούν να

αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητές τους στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

− η Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου του Trier, στη συνεχή κατάρτιση, σε πανεπιστηµιακό

επίπεδο, των νοµικών και των χρηστών του ευρωπαϊκού δικαίου,

− το Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον

εκδηµοκρατισµό, στη συνέχιση του ευρωπαϊκού µάστερ στα δικαιώµατα του ανθρώπου και

τον εκδηµοκρατισµό, το προχωρηµένο πρόγραµµα πρακτικής εξάσκησης και άλλες

δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας µε σκοπό την προώθηση των

δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού,



15334/1/03 REV 1 CZV/νµ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I    EL

− η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον τοµέα των ειδικών

αναγκών, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες

και στην καθιέρωση, στον τοµέα αυτό, εκτεταµένης και µακροπρόθεσµης ευρωπαϊκής

συνεργασίας,

− το ∆ιεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση στη µελέτη, τη διδασκαλία, την κατάρτιση

και την έρευνα σχετικά µε τα προβλήµατα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της

παγκοσµιοποίησης, της οµοσπονδιοποίησης, της περιφερειοποίησης και της µεταβολής των

δοµών της σύγχρονης κοινωνίας, βάσει συνολικής οµοσπονδιακής προοπτικής.

Η Επιτροπή µπορεί να χορηγήσει επιδοτήσεις στα ιδρύµατα που αναφέρονται ανωτέρω, αφού της

υποβληθούν κατάλληλο πρόγραµµα εργασίας και προϋπολογισµός. Οι επιδοτήσεις µπορούν να

χορηγούνται ετησίως ή να ανανεώνονται βάσει συµφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης µε την

Επιτροπή.

Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή της

βαθµιαίας µείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού

κανονισµού.

Οι δραστηριότητες των ιδρυµάτων που θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας

µπορούν να πραγµατοποιηθούν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 1 δεν θα υπερβαίνουν το 65% και θα είναι

τουλάχιστον το 58% του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.
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Ενέργεια 2 : Υποστήριξη των ευρωπαϊκών ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής του προγράµµατος µπορούν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την

κάλυψη ορισµένων δαπανών λειτουργίας και διοικητικών δαπανών ευρωπαϊκών ενώσεων που

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και πληρούν τα εξής ελάχιστα

κριτήρια :

� πρόκειται για ιδρύµατα που επιδιώκουν στόχους ειδικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως

ορίζεται στο άρθρο 162 των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού, όπως

θεσπίζονται µε τον Κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής,1

� δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

και επιδιώκουν σαφείς και καλά καθορισµένους στόχους, οι οποίοι ορίζονται στο επίσηµο

καταστατικό τους,

� έχουν µέλη σε τουλάχιστον 12 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

� αποτελούνται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ενώσεις,

� έχουν την έδρα τους και διαθέτουν νοµική µορφή σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

� πραγµατοποιούν τις περισσότερες δραστηριότητές τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και/ή στις υποψήφιες χώρες.

                                                
1 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1.
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Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων

που υποβλήθηκαν µετά τη δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75% των επιλέξιµων δαπανών που υποβάλλονται σε

εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασίας για την ένωση. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν ετησίως

ή να ανανεώνονται βάσει συµφωνίας πλαισίου εταιρικής σχέσης µε την Επιτροπή.

Οι επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας δεν υπόκεινται στην αρχή

της βαθµιαίας µείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 2 του δηµοσιονοµικού

κανονισµού.

Οι πόροι που δεσµεύονται στο πλαίσιο της ενέργειας 2 δεν θα υπερβαίνουν το 4% του συνολικού

διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.

Ενέργεια 3A : Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά µε την

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περιλαµβανοµένων των εδρών Jean Monnet.

Η εν λόγω ενέργεια αφορά δραστηριότητες για την προαγωγή της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων οµάδων

όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τους στόχους της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών

της σχέσεων, ή για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης και την προώθησή της σε εθνικό

επίπεδο.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, µπορούν να

πραγµατοποιηθούν σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Οι δραστηριότητες αυτές είναι κυρίως, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης :

− δηµιουργία σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα πανεπιστήµια,

− δηµιουργία και υποστήριξη εθνικών ενώσεων καθηγητών ειδικών σε θέµατα ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης,

− προαγωγή του προβληµατισµού και της συζήτησης σχετικά µε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης,

− προαγωγή της πανεπιστηµιακής έρευνας σε θέµατα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή

Ένωση, όπως το µέλλον της Ευρώπης ή ο διάλογος των λαών και των πολιτισµών,

συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας των νέων ερευνητών.

Οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής χορηγούνται ύστερα από επιλογή των προτάσεων

που υποβλήθηκαν µετά τη δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Η κοινοτική επιδότηση δεν υπερβαίνει το 75% των επιλέξιµων δαπανών των δραστηριοτήτων που

επελέγησαν για να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3A δεν θα υπερβαίνουν το 24% και θα

είναι τουλάχιστον το 20% του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.
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Ενέργεια 3B : Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην υλοποίηση των µελλοντικών

στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

Η ενέργεια 3B αφορά µέτρα υποστήριξης, εφαρµογής, ευαισθητοποίησης και προώθησης για την

επίτευξη των τριών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη που

συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για το 20101, δηλαδή :

− τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

− τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

− το άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον εξωτερικό κόσµο,

καθώς και των 13 συναφών επιµέρους στόχων. Οι εν λόγω ενέργειες µπορούν να περιλαµβάνουν

µελλοντική προσέγγιση για την περίοδο έως το 2010 και να καλύπτουν τόσο τις ενδοευρωπαϊκές

πτυχές όσο και τις σχετικές µε τη θέση της Ευρώπης στον κόσµο.

Κατά την προώθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής εφαρµόζεται η ανοικτή

µέθοδος συντονισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κυρίως µέσω αξιολογήσεων

από οµότεχνους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανταλλαγής πληροφοριών και καθορισµού δεικτών

και δεδοµένων αναφοράς.

                                                
1 Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (ΕΕ C 142, 14.6.2002, σ. 1).
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Οι εν λόγω δραστηριότητες αφορούν κυρίως :

− την προώθηση σπουδών, µελετών και ερευνών που συνδέονται µε την υλοποίηση

συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων,

− συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, σεµινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις για την

προώθηση της υλοποίησης του λεπτοµερούς προγράµµατος εργασίας βάσει των στόχων,

− την προετοιµασία και την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιεύσεων µε σκοπό

την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων οµάδων για τους τοµείς της εκπαίδευσης και της

κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών µε σκοπό να εξασφαλιστεί η προώθηση

της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τοµείς και να βελτιωθεί η ποιότητα, η

πρόσβαση όλων και το άνοιγµα στον κόσµο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης,

− διάφορες δραστηριότητες για την υποστήριξη της κοινοτικής δράσης µε τη συµµετοχή

συντελεστών της κοινωνίας των πολιτών που παρεµβαίνουν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο

στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η ενέργεια αυτή θα υλοποιηθεί µέσω επιχορηγήσεων που θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή

προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο µιας ή περισσότερων προσκλήσεων υποβολής

προτάσεων.

Οι επιδοτήσεις µπορεί να χορηγηθούν σε ιδρύµατα εγκατεστηµένα σε ένα ή περισσότερα κράτη

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή σε υποψήφιες

χώρες. Για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τον τρίτο στόχο (άνοιγµα των συστηµάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο), µπορούν να χορηγηθούν κατ� εξαίρεση επιδοτήσεις σε

ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε άλλες τρίτες χώρες.
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Κατ� αρχήν, η κοινοτική επιδότηση δεν θα καλύπτει περισσότερο από το 75% των διοικητικών

δαπανών των προτάσεων που θα επιλεγούν.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3B δεν θα υπερβαίνουν το 11% και θα είναι

τουλάχιστον το 7% του συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το παρόν πρόγραµµα.

Ενέργεια 3Γ : Υποστήριξη της κατάρτισης εθνικών δικαστών στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι δυνατόν να χορηγηθούν επιδοτήσεις για την υποστήριξη

δράσεων που αναλαµβάνονται από οργανώσεις δικαστικής συνεργασίας και άλλων ενεργειών για

την προώθηση της κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο, ιδίως για εθνικούς δικαστές.

Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής µπορούν να

πραγµατοποιηθούν στα κράτη µέλη, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στις

υποψήφιες χώρες.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης οι επιδοτήσεις θα χορηγηθούν ύστερα από επιλογή µεταξύ

προτάσεων που θα υποβληθούν ύστερα από δηµοσίευση µίας ή περισσότερων προσκλήσεων

υποβολής προτάσεων. Κατ� αρχήν, η κοινοτική επιδότηση δεν θα καλύψει περισσότερο από το

75% των επιλέξιµων δαπανών της δραστηριότητας όπως υποβλήθηκαν αυτές στο εγκεκριµένο

πρόγραµµα εργασίας.

Οι πόροι που θα δεσµευθούν στο πλαίσιο της ενέργειας 3Γ δεν θα υπερβαίνουν το 4% του

συνολικού διαθέσιµου προϋπολογισµού για το πρόγραµµα αυτό.
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3. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάθε δικαιούχος επιχορήγησης που παρέχεται στο πλαίσιο οποιουδήποτε µέρους του
προγράµµατος υποδεικνύει σε περίοπτο θέση, όπως σε ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο ή σε ετήσια
έκθεση, ότι έλαβε χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις επιχορήγησης υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα
αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων :

− συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος και της σχετικής ειδικής ενέργειας,

− συνάφεια µε τις προτεραιότητες ή άλλα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων,

− ποιότητα της πρότασης,

− πιθανός αντίκτυπος της πρότασης στην εκπαίδευση και/ή κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Κατά τον καθορισµό του ποσού επιχορήγησης που χορηγείται βάσει οποιασδήποτε ενέργειας από
τις ενέργειες του προγράµµατος, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει σε κατ� αποκοπή
χρηµατοδότηση βάσει των δηµοσιευµένων πινάκων κόστους ανά µονάδα.
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6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

σύνολο ή τµήµα των καθηκόντων διαχείρισης του προγράµµατος σε εκτελεστικό οργανισµό,

σύµφωνα µε το άρθρο 55 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να

προσφύγει σε εµπειρογνώµονες και να προβεί σε κάθε άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια

που δεν συνεπάγεται καθήκοντα δηµόσιας αρχής, στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης µε

ειδικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Εξάλλου, µπορεί να χρηµατοδοτήσει µελέτες και να

διοργανώσει συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων, οι οποίες µπορούν να διευκολύνουν την

εφαρµογή του προγράµµατος, και να αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης, δηµοσίευσης και

διάδοσης, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του στόχου του προγράµµατος.

7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

7.1 Ο δικαιούχος επιδότησης λειτουργίας πρέπει να µπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής

όλες τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για

το οποίο χορηγήθηκε η επιδότηση, ιδίως την επαληθευµένη κατάσταση των λογαριασµών,

για περίοδο πέντε ετών υπολογιζοµένη από την τελευταία πληρωµή. Ο δικαιούχος επιδότησης

φροντίζει ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των

εταίρων ή των µελών να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.

7.2 Η Επιτροπή, είτε άµεσα µέσω του προσωπικού της είτε µέσω κάθε άλλου ειδικευµένου

εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, δικαιούται να πραγµατοποιήσει λογιστικό έλεγχο

σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιήθηκε η επιδότηση. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δυνατόν να

πραγµατοποιηθούν καθ� όλη τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της

περιόδου των πέντε ετών που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου

της επιχορήγησης. Τα αποτελέσµατα των λογιστικών αυτών ελέγχων µπορούν ενδεχοµένως

να οδηγήσουν την Επιτροπή σε αποφάσεις για την αναζήτηση των καταβληθέντων.
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7.3. Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και τα εντεταλµένα από την Επιτροπή εξωτερικά

πρόσωπα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πρόσβαση, ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου,

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

σε ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διεξαγωγή των λογιστικών αυτών ελέγχων.

7.4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης (OLAF)

έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση.

7.5 Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος

προγράµµατος, είναι εξουσιοδοτηµένη να πραγµατοποιεί ελέγχους και επαληθεύσεις

επιτόπου, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου1.

Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από την Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της

απάτης (ΟLAF) οι οποίες διέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2.

________________

                                                
1 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.
2 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
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Θέµα : Κοινή 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
προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 4 Ιουνίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο πρόταση απόφασης για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για

την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την

υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

µε βάση τα άρθρα 149, παράγραφος 4 και 150 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις

13 Οκτωβρίου 2003.

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

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 6 Νοεµβρίου 2003.

5. Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα

υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση απόφασης.

6. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι η υποστήριξη των οργανισµών και των δραστηριοτήτων τους που

αποσκοπούν στην επέκταση και την εµβάθυνση των γνώσεων σχετικά µε την οικοδόµηση της

Ευρώπης, ή στη συµβολή για την επίτευξη κοινών στόχων της πολιτικής στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

επιφέροντας συνάµα όσες τροποποιήσεις θεώρησε ενδεδειγµένες.
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1. Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

2.1.1. ∆ιάρκεια (Άρθρο 1 παράγραφος 3)

Το Συµβούλιο όρισε τη διάρκεια του προγράµµατος σε τρία χρόνια

προκειµένου να συµπέσει µε τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές.

2.1.2. Προϋπολογισµός (Άρθρο 6)

Ο προϋπολογισµός καθορίστηκε σε 77 εκατοµµύρια ευρώ από την  αρµόδια

για τον προϋπολογισµό αρχή, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την τριετή

διάρκεια του προγράµµατος.

2.1.3. Εφαρµογή (Άρθρο 7)

Θεσπίσθηκε τυποποιηµένο άρθρο προκειµένου να διευκρινισθεί ο ρόλος της

Επιτροπής στην εφαρµογή του προγράµµατος. Σε συνάρτηση µε αυτό,

προστέθηκε στο άρθρο 8 µνεία της ετήσιας υποβολής εκθέσεων στο

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ µέρους της Επιτροπής.

2.1.4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση (Άρθρο 8)

Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε για λόγους απλούστευσης και συνοχής

καθώς και λόγω της µικρότερης διάρκειας του προγράµµατος.
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2.1.5. Άλλα θέµατα

Το Συµβούλιο προέβη σε άλλες τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις που θεώρησε

ενδεδειγµένες:

- Αναφορά στο δηµοσιονοµικό κανονισµό και στους κανόνες εφαρµογής του

(αιτιολογική σκέψη 11)

- Συµµετοχή τρίτων χωρών (Άρθρο 3)

- Υποστήριξη των ενεργειών όσον αφορά την κατάρτιση εθνικών δικαστών

(Παράρτηµα, Ενέργεια 3Γ)

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 9 από τις 13 τροπολογίες

του Κοινοβουλίου.

2.2.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου εγκριθείσες από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν όλω, εν µέρει ή κατ� ουσίαν 3 από τις τροπολογίες

του Κοινοβουλίου τις οποίες ενέκρινε η Επιτροπή, και συγκεκριµένα τις

υπ� αριθ. 1, 3 και 12.
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2.2.3. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου µή εγκριθείσες από το Συµβούλιο

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

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

τροπολογίες για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω: 4, 6, 8, 9, 10, 11.

- Τροπολογία 4

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις (Άρθρο 6)

∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο αποφάσισε να ορίσει τη διάρκεια του

προγράµµατος σε τρία χρόνια και ότι, στην περίπτωση της απόφασης αυτής,

η τελική απόφαση για το χρηµατοδοτικό πλαίσιο εµπίπτει στις

αρµοδιότητες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, η εν λόγω

τροπολογία δεν έγινε αποδεκτή.

- Τροπολογίες 6, 8, 9, 10 και 11

Ποσοστό των πόρων που διατίθενται για ενέργειες (Παράρτηµα:

Ενέργεια 1, ενέργεια 2, ενέργεια 3Α, ενέργεια 3Β, ενέργεια 3Γ).

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε τις τροπολογίες που αφορούν αλλαγές στο

ποσοστό των πόρων που διατίθενται για τις διάφορες ενέργειες, καθ� όσον

συνδέονται µε το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι η κοινή του θέση αποτελεί ένα ισορροπηµένο κείµενο

που παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στις δραστηριότητες των οργανισµών στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά τη σχετική χρονική περίοδο, και ως εκ τούτου

διευκολύνει τη µελέτη για µελλοντικές κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα αυτόν.

________________________
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
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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 προώθηση οργανισµών
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών
δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 19 ∆εκεµβρίου 2003

1. Κατά τη σύνοδό του στις 25 Νοεµβρίου 2003, το Συµβούλιο συµφώνησε επί της ουσίας της

κοινής θέσης για την απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για

την προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την

υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

2. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, ως έχει µετά την οριστική του διατύπωση από τους

Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, εκτίθεται στο έγγραφο 15334/03 EDUC 190 SOC 501

CODEC 1683 OC 841. Το σχετικό σκεπτικό του Συµβουλίου εκτίθεται στο

έγγραφο 15334/03 ADD 1.
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3. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί στο

Συµβούλιο, στα σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης µιας προσεχούς του συνόδου :

� να υιοθετήσει οµοφώνως την κοινή θέση για την απόφαση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος

δράσης για την προώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο

και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της

κατάρτισης, ως έχει στο έγγραφο 15334/03, καθώς και το σχετικό σκεπτικό του

Συµβουλίου, ως έχει στο έγγραφο 15334/03 ADD 1,

� να συµφωνήσει να διαβιβάσει την κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα

µε την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της Συνθήκης.

==============
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.1.2004
COM(2004) 4 τελικό

2003/0114 (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 όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την πρoώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2004-2006)
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2003/0114 (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 όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος δράσης για την πρoώθηση οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποστήριξη ειδικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της

εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2004-2006)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(2003)273 τελικό – 2003/0114(COD)): 27 Μαΐου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή� Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 29 Οκτωβρίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση: 6 Νοεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο (οµόφωνη): 24 Νοεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22 ∆εκεµβρίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εν λόγω πρόταση, η οποία βασίζεται στα άρθρα 149 και 150 της ΣΕΚ, αποτελεί µία από τις
επτά βασικές πράξεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς χωριστή νοµική βάση. Η πρόταση
θεσπίζει πολυετές πρόγραµµα (2004-2008) για τη χορήγηση επιδοτήσεων σε οργανισµούς
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Το πρόγραµµα υποδιαιρείται σε 3 ενέργειες:

Ενέργεια 1: Επιδοτήσεις για την υποστήριξη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων µίας σειράς
συγκεκριµένων οργανώσεων γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

� Ευρωπαϊκό Κολέγιο (στα πανεπιστήµια των Bruges και Natolin )

� Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

� Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Τρέβης

� Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Μάαστριχτ

� Ευρωπαϊκό ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τον
Εκδηµοκρατισµό
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� ∆ιεθνές Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Κατάρτιση

� Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης στον Τοµέα των Ειδικών
Αναγκών

Ενέργεια 2: Επιδοτήσεις για την υποστήριξη των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων άλλων
ευρωπαϊκών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Οι επιδοτήσεις, ετήσιες ή πολυετείς, θα χορηγούνται κατόπιν επιλογής βάσει
δηµοσιευθείσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων.

Ενέργεια 3: Η ενέργεια αυτή υποδιαιρείται σε τρεις επιµέρους ενέργειες:

� Ενέργεια 3Α: Υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συµπεριλαµβανοµένης της έδρας Jean Monnet.

� Ενέργεια 3Β: Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην υλοποίηση των
µελλοντικών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη

� Ενέργεια 3Γ: Υποστήριξη της κατάρτισης εθνικών δικαστών στον τοµέα του ευρωπαϊκού
δικαίου.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Εξέταση των τροπολογιών που κατέθεσε το Κοινοβουλίο σε πρώτη ανάγνωση

3.1.1. Τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως ή επί της ουσίας και
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 10: προσθέτει αναφορά στη δήλωση της Επιτροπής
κατά την έγκριση του νέου δηµοσιονοµικού κανονισµού ότι θα λαµβάνονται υπόψη οι
παρατηρήσεις του προϋπολογισµού στο πλαίσιο της εκτέλεσης.

Τροπολογία 3 στο άρθρο 4: διευκρινίζει ποιες ενέργειες του προγράµµατος υλοποιούνται
βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Τροπολογία 12 στο παράρτηµα: προσθέτει την υποχρέωση των δικαιούχων των επιδοτήσεων
να προβάλουν δηµοσίως την πηγή της χρηµατοδότησης.

3.1.2. Τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ αρχήν από την Επιτροπή και δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση– 4, 6, 8, 9, 10, 11

Οι τροπολογίες που ανήκουν σε αυτή την οµάδα προτείνουν τροποποιήσεις όσον αφορά το
δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος που ορίζεται στο άρθρο 6 καθώς και όσον αφορά
τη µέγιστη και ελάχιστη ποσοστιαία κανοτοµή του δηµοσιονοµικού πλαισίου που ορίζεται
στο παράρτηµα.

Καθώς τα τρία θεσµικά όργανα συµφώνησαν στη συνεδρίαση συνεννόησης για τον
προϋπολογισµό στις 24 Νοεµβρίου να καθορίσουν το δηµοσιονοµικό πλαίσιο στα 77 εκατ.
(αύξηση 1,888 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής) και το ποσό αυτό
ήδη συµπεριλαµβάνεται στην κοινή θέση και έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή, η
τροπολογία 4 είναι πλέον άνευ αντικειµένου.
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Θα πρέπει να εξακριβωθεί µετά την ολοκλήρωση της δηµοσιονοµικής διαδικασίας του 2004
εάν τα µέγιστα και τα ελάχιστα ποσοστά που ορίζονται στο παράρτηµα της απόφασης πρέπει
να αναθεωρηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές στις επιµέρους γραµµές του
προϋπολογισµού στο πλαίσιο του τελικού προϋπολογισµού που θα εγκριθεί για το 2004. Αν
ναι, οι αλλαγές αυτές θα ενσωµατωθούν κατά τη δεύτερη ανάγνωση.

3.2. Κοινή θέση του Συµβουλίου

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί το κείµενο της κοινής θέσης καθώς συµµορφώνεται σε µεγάλο
βαθµό µε την ουσία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και λαµβάνει υπόψη τις
τροπολογίες που υπέβαλε το Κοινοβούλιο και αποδέχθηκε πλήρως η Επιτροπή.

Αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο και που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση:

– Στο άρθρο 1 η διάρκεια του προγράµµατος περιορίστηκε από την περίοδο 2004 -
2008 στην περίοδο 2004 - 2006. Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζει τη συµφωνία στην
οποία κατέληξαν τα τρία θεσµικά όργανα στο τριµερή διάλογο στις 13 Νοεµβρίου. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για αποδεκτό συµβιβασµό που συµβάλλει στην
ταχεία έγκριση της νοµικής βάσης..

– Στο άρθρο 3 η αναθεωρηµένη διάταξη για τη συµµετοχή των τρίτων χωρών στο
πρόγραµµα αναφέρεται ειδικά στα διάφορα νοµικά µέσα βάσει των οποίων θα
πραγµατοποιείται η εν λόγω συµµετοχή. Προκειται για αλλαγή τεχνικού νοµικού
χαρακτήρα όσον αφορά τη διατύπωση.

– Στο άρθρο 6 το δηµοσιονοµικό πλαίσιο αλλάζει και γίνεται 77 εκατ. ευρώ, όπως
συµφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης για τον προϋπολογισµό.

– Προστέθηκε νέο άρθρο 7 στο οποιο διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη
για την υλοποίηση του προγράµµατος. Πρόκειται για δήλωση γεγονότων.

– Στο νέο άρθρο 8: προστίθεται η απαίτηση να υποβάλλει η Επιτροπή ετησίως έκθεση
στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος·
αφαιρείται η αναφορά στη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης του 2009 λόγω της µείωσης
της διάρκειας του προγράµµατος.

– Πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες ακόµα αλλαγές στη διατύπωση που καθιστούν το
κείµενο σαφέστερο.

Η Επιτροπή αποδέχεται τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις προσθήκες στην κοινή θέση,
καθώς βελτιώνουν και αποσαφηνίζουν την αρχική πρόταση.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

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

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την προτεινόµενη κοινή θέση, µε την
προϋπόθεση ότι θα αναθεωρηθούν, εφόσον απαιτείται, τα µέγιστα και τα ελάχιστα ποσοστά
που ορίζονται στο παράρτηµα (βλ. 3.1.2 ανωτέρω) και ότι θα συµπεριληφθούν οι µεταβατικές
ρήτρες που αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης για τον
προϋπολογισµό της 24ης Νοεµβρίου 2003.

Οι µεταβατικές ρήτρες πρέπει να διατυπωθούν 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. »


