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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η πρόταση για την κατάθεση του προγράμματος Νεολαία σε Δράση για την περίοδο 2007-
2013 έχει νομική βάση το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αναφέρει ότι η δράση της 
Κοινότητας έχει ως στόχο «να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και 
οργανωτών κοινωνικο-μορφωτικών δραστηριοτήτων».

Ο στόχος της πρότασης είναι να προαγάγει την αλληλεγγύη και την κινητικότητα μεταξύ των 
νέων ευρωπαίων στην ΕΕ και στις γειτονικές περιοχές. Οι στόχοι είναι οι εξής:

- η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων 
πολιτών ειδικότερα·
- η ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων, ειδικότερα ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
- η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών μέσω των νέων·
- η συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων που υποστηρίζουν τις 
δραστηριότητες των νέων και της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στον τομέα της νεολαίας·
- η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά τις πολιτικές για τη νεολαία.

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται στα πλαίσια πέντε προγραμμάτων: «Νεολαία για την Ευρώπη» 
(ανταλλαγές και κινητικότητα), «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» (ενεργός συμμετοχή), 
«Νεολαία για τον κόσμο» (γειτονικές χώρες και τρίτες χώρες), «Οργανωτές κοινωνικο-
μορφωτικών δραστηριοτήτων και συστήματα υποστήριξης» (συστήματα υποστήριξης για 
νέους), και «Υποστήριξη της πολιτικής συνεργασίας» (συνεργασία όσον αφορά την πολιτική 
για τη νεολαία).

2. Περίληψη της πρότασης

Η πρόταση παραθέτει τα πεπραγμένα του τρέχοντος προγράμματος για τη νεολαία, η ισχύς 
του οποίου λήγει το 2006. Παγιώνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις και τα υφιστάμενα 
προγράμματα στον τομέα της νεολαίας, και απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται, 
επιλέγονται και τυγχάνουν διαχείρισης τα σχέδια. Θα δημιουργήσει κατά συνέπεια ένα 
ολοένα και περισσότερο ορατό και αυτόνομο πρόγραμμα για τη νεολαία για την ΕΕ, με 915 
εκατομμύρια ευρώ να διατίθενται για την περίοδο του προγράμματος (2007-2013).

3. Αξιολόγηση της πρότασης

Γενικά, η πρόταση βασίζεται στην υφιστάμενη εμπειρία και επιδιώκει να ενισχύσει τον 
εξέχοντα χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα της κοινοτικής δράσης στον σημαντικό 
τομέα της νεολαίας. Οι πρωτοβουλίες της αφορούν κυρίως την ορθολογική οργάνωση της 
γραφειοκρατίας, και με τον τρόπο αυτό θα επιτρέψει στα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα 
αυτό να καταστούν πιο κατάλληλα και καλύτερα στοχοθετημένα για αυτές τις δράσεις που 
χρήζουν της υποστήριξης της ΕΕ.
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Ωστόσο, ορισμένα σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτον, είναι συζητήσιμο το κατά 
πόσον το προτεινόμενο ποσό ύψους 915 εκατομμυρίων ευρώ επαρκεί για την στήριξη όλων 
των περιγραφέντων στόχων, ιδιαίτερα για την ενίσχυση των ανταλλαγών νέων με άλλες 
χώρες. Επιπλέον, ο κατάλογος των χωρών που είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα, όπως αναγράφονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, πρέπει να διευρυνθεί και να 
συμπεριληφθούν, π.χ. η Κίνα και η Ρωσία.

Εξάλλου οι στόχοι δεν θα πρέπει να περιγράφονται σε υπερβολικό βαθμό εκ των προτέρων: 
εκείνοι που έχουν σημαντικές ευκαιρίες να συμβάλλουν στους μεγάλους στόχους της 
νεολαίας (π.χ. προώθηση των ανταλλαγών νέων και κινητικότητα για την ελάφρυνση της 
ανεργίας των νέων, ή την εστίαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες προκειμένου να 
υποστηριχθούν οι προοπτικές τους απασχόλησης) θα πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητες 
έναντι άλλων λιγότερο λειτουργικών τομέων στόχων, όπως είναι η αύξηση της συμμετοχής 
των νέων στην προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών. Οι τοπικές και πολιτιστικές παραδόσεις 
δεν θα πρέπει να αγνοούνται, και π.χ., προκαθορισμένα όρια ηλικιών και εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις δεν θα πρέπει να καθορίζουν την πρόσβαση στα μέτρα αυτά (π.χ. δράσεις 2.2, 2.3, 
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για ομάδες και συνεργασία μεταξύ πολιτικών και 
εθελοντικών υπηρεσιών, αντίστοιχα).

Ομοίως, τα σχέδια στα πλαίσια της Δράσης 4 (Οργανωτές κοινωνικο-μορφωτικών 
δραστηριοτήτων και συστήματα υποστήριξης), δεν θα πρέπει να προέρχονται σε υπερβολικό 
βαθμό εκ των άνω. Είναι κυρίως η εμπειρία σε επίπεδο βάσης σε θέματα δραστηριοτήτων 
των νέων στα κράτη μέλη καθώς και οι καθιερωμένοι παράγοντες όπως το Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Νεολαίας που θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για να αναλάβουν τα ηνία για τον 
καθορισμό των αξιόλογων και κατάλληλων προγραμμάτων.

Όσον αφορά το ρόλο των γυναικών συγκεκριμένα, ελπίζεται ότι τα χρηματοδοτούμενα 
σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» θα προαγάγουν μια απόλυτα 
σύγχρονη και δυναμική εικόνα. Οι νεαρές γυναίκες είναι ήδη πιο δραστήριες απ’ ότι οι 
άνδρες σε διάφορα εθελοντικά προγράμματα· η μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην πολιτική 
ζωή θα πρέπει τώρα να είναι προτεραιότητα π.χ. στα πλαίσια της Δράσης 5 (υποστήριξη της 
πολιτικής συνεργασίας).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 

(2) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
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δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών 
των αξιών.

δημοκρατίας, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών 
πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών 
των αξιών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) Η ΕΕ διαθέτει σειρά μέσων και 
πολιτικών προσανατολισμών που 
στοχεύουν στην ισότητα μεταξύ των 
φύλων, κυρίως δε την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1996 
σχετικά με την ενσωμάτωση της αρχής 
των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και 
άνδρες σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και 
δραστηριότητες1, την κοινοτική 
πρωτοβουλία ΕQUΑL σχετικά με την 
διακρατική συνεργασία για την προαγωγή 
νέων μέσων καταπολέμησης των 
διακρίσεων και των ανισοτήτων που έχουν 
σχέση με την αγορά εργασίας2, την 
ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2002 της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης ανδρών -
γυναικών στα έγγραφα προγραμματισμού 
των διαρθρωτικών ταμείων 2000-20063, 
και τη σύσταση του Συμβουλίου της 2ας 
Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την ισόρροπη 
συμμετοχή  γυναικών και ανδρών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων4, τα οποία 
ανάγουν την ισότητα των φύλων σε βασικό 
στόχο της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα Νεολαία σε Δράση θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ενσωμάτωση 
της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στη νομοθεσία και τα υφιστάμενα 
κοινοτικά προγράμματα.

  
1 CΟΜ(96) 67 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
2 C(2000)853 - ΕΕ C 127 της 05.05.2000
3 CΟΜ(2002) 748 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
4 ΕΕ L 319 της 10.12.1996
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η δράση της Κοινότητας συμβάλλει 
προς μια ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και πρέπει να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης.

(10) Η δράση της Κοινότητας συμβάλλει 
προς μια ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και πρέπει να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Είναι αναγκαίο να προαχθεί η ενεργός 
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και να 
δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση 
οποιασδήποτε μορφής αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας.

(12) Είναι αναγκαίο να προαχθεί η ενεργός 
άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να δοθεί 
έμφαση στην καταπολέμηση οποιασδήποτε 
μορφής αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου1 και των κανόνων εφαρμογής 
του καθώς και παρεκκλίσεις σε αυτά τα 
κείμενα, οι οποίες έχουν καταστεί αναγκαίες 
από τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και 
τη φύση των ενεργειών.

(21) Πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου1 και των κανόνων εφαρμογής 
του καθώς και παρεκκλίσεις σε αυτά τα 
κείμενα, οι οποίες έχουν καταστεί αναγκαίες 
από τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
και τη φύση των ενεργειών.

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζει το είδος των ενδιαφερομένων ατόμων, κυρίως 
όταν ο στόχος είναι η προαγωγή της συνεργασίας, η συμμετοχή και οι δυναμικές λύσεις.

  
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ.1
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Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο ζ)

ζ) να υπάρξει μέριμνα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα νέων που έχουν τις λιγότερες 
ευκαιρίες·

ζ) να υπάρξει μέριμνα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα νέων που έχουν τις λιγότερες 
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες·

Αιτιολόγηση

Η έννοια «ευκαιρία» δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί έχοντας μόνον υπόψη τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες αλλά και τους φυσικούς παράγοντες.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο γ)

γ) να συμβάλουν στη συνεργασία πολιτικών 
και εθελοντικών υπηρεσιών, με συμμετοχή 
των νέων σε εθνικό επίπεδο.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση και οι στόχοι του, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να αναμιχθεί με 
τα εθνικά καθεστώτα πολιτικών υπηρεσιών. Δεν πρέπει να επιτραπεί τα πρώτα να αποτελέσουν 
τα υποκατάστατα των δευτέρων.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 4, εδάφιο δ)

δ) συμβολή στη βελτίωση της ενημέρωσης 
των νέων·

δ) συμβολή στη βελτίωση της ενημέρωσης 
των νέων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
προκλήσεις για τις νέες γυναίκες σε 
ορισμένα κράτη μέλη καθώς και για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες·

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο εα) (νέο)

εα) άλλες χώρες εταίροι της ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των χωρών που είναι επιλέξιμες για τα προγράμματα θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν ευρύτερος. Η διατύπωση «χώρες εταίροι» εξασφαλίζει συγχρόνως τη συμμετοχή και 
περιθώρια ερμηνείας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς, σωματικούς, διανοητικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

4. Όλοι οι νέοι, χωρίς διάκριση, μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή και οι χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα μεριμνούν ώστε να 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υπέρ 
των νέων που, για λόγους εκπαιδευτικούς, 
κοινωνικούς, σωματικούς, διανοητικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς, φύλου ή 
γεωγραφικούς, αντιμετωπίζουν 
περισσότερες δυσκολίες να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 11
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα μπορεί να θέσει τα μέσα 
σε κοινή χρήση με άλλα κοινοτικά εργαλεία 
ώστε να υλοποιηθούν ενέργειες που να 
ανταποκρίνονται στους κοινούς στόχους του 
προγράμματος και των εργαλείων αυτών.

2. Το πρόγραμμα πρέπει να προσπαθήσει
να θέσει τα μέσα σε κοινή χρήση με άλλα 
κοινοτικά εργαλεία ώστε να υλοποιηθούν 
ενέργειες που να ανταποκρίνονται στους 
κοινούς στόχους του προγράμματος και των 
εργαλείων αυτών.

Αιτιολόγηση

Κατά τον ίδιο λόγο που είναι πολύ χρήσιμο για τα κράτη μέλη να ενεργούν συντονισμένα σε 
επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να αναζητηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνέργια καθώς και να 
αποφευχθούν οι άχρηστες επαναλήψεις μεταξύ των προγραμμάτων που εφαρμόζει η ΕΕ.


