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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τελική έκθεση για την εφαρµογή του πρώτου σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος
δράσης Leonardo da Vinci (1995-1999)
Νοµική βάση της παρούσας έκθεσης αποτελεί το άρθρο 10, παράγραφος 4 της απόφασης του
Συµβουλίου του 1994 (94/819/ΕΚ της 6ης ∆εκεµβρίου 1994, βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L
340 της 29ης ∆εκεµβρίου 1994) - στο εξής: η απόφαση. Στην παρούσα τελική έκθεση, η
Επιτροπή παρουσιάζει πολιτική αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και των δράσεων που
απαιτούνται για τη βελτίωση της εφαρµογής του που διαρθρώνεται γύρω από τις πιο
εξέχουσες θεµατικές πτυχές. Οι εκτιµήσεις βασίζονται α) στην εξωτερική έκθεση
αξιολόγησης της συµβουλευτικής εταιρείας Deloitte & Touche, β) στις εθνικές εκθέσεις των
κρατών µελών και των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, και γ) στις τελικές εκθέσεις
των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (και τον κατάλογο των εκθέσεων βλ.
παράρτηµα I). Η παρούσα έκθεση παρουσιάζεται µε καθυστέρηση έξι µηνών περίπου από την
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην απόφαση διότι και οι περισσότερες από τις εξωτερικές
αυτές εκθέσεις υποβλήθηκαν καθυστερηµένα.
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1.1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το πλαίσιο της πολιτικής

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κοινοτικής
πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση. Στη δεκαετία του 1990, παρατηρήθηκε
αξιοσηµείωτη αξιοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης ως µέσου θεµελιώδους σηµασίας
που µπορεί να ανταποκριθεί στην επιτάχυνση των οικονοµικών και κοινωνικών µεταβολών,
καθώς και στην προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της
ανταγωνιστικότητας. Η δυναµική εξέλιξη της πολιτικής για την κατάρτιση επηρεάστηκε σε
µεγάλο βαθµό από τα Λευκά Βιβλία της Επιτροπής για "την Ανάπτυξη, την
Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση" (1993) και "∆ιδασκαλία και Μάθηση - προς την
κοινωνία της γνώσης" (1995). Επίσης, άρχισε σταδιακά να αναγνωρίζεται η σηµασία της δια
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
(π.χ. 1996 ευρωπαϊκό έτος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης), καθώς και του µείζονος
ρόλου που διαδραµατίζει η επαγγελµατική κατάρτιση στη βελτίωση της ικανότητας
επαγγελµατικής ένταξης και της ικανότητας προσαρµογής, ως µέρους της ανάπτυξης µιας
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
∆ιαδοχικές πολιτικές πρωτοβουλίες στήριξαν την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης
σε κοινοτικό επίπεδο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες ενθάρρυναν το διάλογο, τη συνεργασία και
τις ανταλλαγές εµπειριών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη µέλη, τα οποία
λειτούργησαν ως σηµαντικό σηµείο αναφοράς της πολιτικής κάθε κράτους για την
επαγγελµατική κατάρτιση. Ωστόσο, για τη στήριξη της εξέλιξης αυτής χρειαζόταν µία
πρακτική βάση διακρατικής συνεργασίας, καινοτοµίας και ανταλλαγής. Το πρόγραµµα
Leonardo da Vinci (1995-1999) εγκρίθηκε ως -και κατέστη- το βασικό µέσο για την
εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση.
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1.2

Αξιολόγηση του προγράµµατος ως πολιτικού µέσου

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci το οποίο απετέλεσε αµάλγαµα διαφόρων προγενέστερων
προγραµµάτων ήταν το πρώτο ενοποιηµένο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την
επαγγελµατική κατάρτιση. Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου
127 της συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία θέσπισε την εφαρµογή από την Κοινότητα µιας
πολιτικής επαγγελµατικής κατάρτισης αποκλείοντας παράλληλα κάθε εναρµόνιση των νόµων
και των κανονισµών των κρατών µελών.
Συγκεκριµένα, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του προγράµµατος
υπήρξε ο διακρατικός χαρακτήρας του. Κάθε σχέδιο έπρεπε να περιλαµβάνει εταίρους από
δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη µέλη. Με τον τρόπο αυτόν, το πρόγραµµα άσκησε
µείζονα επίδραση στις πρακτικές κατάρτισης στην Ευρώπη. Κατά το χρόνο εφαρµογής του,
το πρόγραµµα έφερε σε επαφή άνω των 77.000 εταίρων οι οποίοι συνεργάστηκαν πάνω σε
µια ιδέα κοινού σχεδίου. Οι συνεταιρισµοί αυτοί δηµιούργησαν τη δυνατότητα σταθερών
δικτύων διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγής ορθής πρακτικής.
Το πρόγραµµα απέκτησε ευρεία φήµη επειδή προήγαγε τη διακρατική κινητικότητα, πράγµα
που επέτρεψε στους συµµετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελµατική εµπειρία, εκπαίδευση ή
κατάρτιση στο εξωτερικό. Στήριξε ανταλλαγές και τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας για
περίπου 127.000 άτοµα στον τοµέα της κατάρτισης. Οι εµπειρίες αυτές συνέδραµαν νέους
ανθρώπους στην προσωπική τους εξέλιξη βοηθώντας τους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση,
να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν διαφορετικούς
πολιτισµούς, εργασιακές τεχνικές και οργανώσεις. Έχει αποδειχθεί ότι η παραµονή τους στο
εξωτερικό αύξησε και τις δυνατότητές τους για επαγγελµατική ένταξη. Επίσης, η απόφαση
του Συµβουλίου για το "Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης" (Europass-κατάρτιση),
πιστοποιητικό της επαγγελµατικής εµπειρίας που αποκτήθηκε κατά την παραµονή στο
εξωτερικό, βασίστηκε απευθείας στα αποτελέσµατα των σχεδίων του προγράµµατος
Leonardo da Vinci. Οµοίως, το Πράσινο Βιβλίο για την κινητικότητα και άλλες
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των ευκαιριών που παρέχονται σε σπουδαστές
και άτοµα που ακολουθούν επαγγελµατική κατάρτιση στην Ευρώπη, προέκυψαν σε µεγάλο
βαθµό από τις ανταλλαγές του προγράµµατος Leonardo da Vinci.
Το πρόγραµµα κατέστη επίσης “εργαστήριο καινοτοµίας και πειραµατισµού”, βασικά
µέσα του οποίου απετέλεσαν δοκιµαστικά σχέδια, τα οποία βοήθησαν τους εταίρους να
συνεργασθούν πέραν των συνόρων πάνω σε µία κοινή ιδέα και να τη δοκιµάσουν στην
πράξη. Περισσότερα από 2.500 καινοτόµα διακρατικά δοκιµαστικά σχέδια παρήγαγαν
πλήθος διαφορετικών προϊόντων που προσέλαβαν τη µορφή νέων προγραµµάτων σπουδών,
σειρών µαθηµάτων κατάρτισης, πληροφοριακού υλικού, εγχειριδίων, µαθησιακών και
εργασιακών µέσων. Μία από τις µεγαλύτερες µελλοντικές προκλήσεις είναι η διάδοση της
καινοτοµίας που εµπεριέχεται στα προϊόντα αυτά. Ωστόσο, σηµαντικότερη ενδεχοµένως
επίδραση είχε η δυνατότητα των εταίρων των σχεδίων να αποκτήσουν γνώσεις µέσω
διακρατικών διεργασιών. Αυτή η διαπολιτισµική εκµάθηση στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης αποτελεί µείζον βήµα για την εφαρµογή του πλαισίου “η Ευρώπη των
πολιτών”, όπου η ανταλλαγή εµπειριών και η εφαρµογή κοινών ιδεών θα αποτελούν κοινό
τόπο.
Η µελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη ακόµη ένα στοιχείο του
προγράµµατος. Από το 1997, µπορούσαν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα και οι υποψήφιες
για ένταξη χώρες, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αντίστοιχων συµβουλίων σύνδεσης. Μέχρι
τα τέλη του 1999, συµµετείχαν στο πρόγραµµα 15 κράτη µέλη, 3 χώρες ΕΖΕΣ του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και 11 χώρες υποψήφιες για ένταξη, ήτοι συνολικά 29
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χώρες. Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το πρόγραµµα εκ µέρους των υποψήφιων για ένταξη
χωρών και είναι σαφές ότι βοήθησε εξαιρετικά τις χώρες αυτές να προετοιµάσουν το
επαγγελµατικό τους σύστηµα για την προσχώρηση.
Η εφαρµογή του προγράµµατος προκάλεσε πολεµική και σηµαντικές επικρίσεις. Χωρίς
αµφιβολία, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του
προγράµµατος που επιδεινώθηκε από τις δυσχέρειες που ανέκυψαν µε την υπηρεσία τεχνικής
βοήθειας (ΥΤΒ), παρεµπόδισε σε µεγάλο βαθµό την εφαρµογή του και την επίτευξη των
στόχων του. Επιπλέον, η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε ένα χρόνο µόνο µετά την
ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου που δεν υπήρχαν ακόµη πλήρη αποτελέσµατα των σχεδίων
(ιδίως για τα έτη 1998 και 1999). Ωστόσο, παρά τα εµπόδια, υπάρχουν ήδη αποδείξεις ότι το
πρόγραµµα είχε µεγάλη επίδραση στην επαγγελµατική κατάρτιση σε ολόκληρη την Ένωση.
Εποµένως συνολικά, το πρόγραµµα Leonardo da Vinci έχει ήδη συνεισφέρει σηµαντικά στη
συνολική ανάπτυξη της πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και του
καθορισµού των προτεραιοτήτων της, ιδίως όσον αφορά τα ζητήµατα της κινητικότητας, της
διαφάνειας των προσόντων, των περιόδων σπουδών και κατάρτισης, της προαγωγής των
δυνατοτήτων επαγγελµατικής ένταξης, καθώς και της χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των επικοινωνιών. Η συνεισφορά αυτή θα εντατικοποιηθεί µε τη συνεχή
διάδοση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί.
1.3

Νέο ξεκίνηµα σε δυσχερείς συνθήκες

Το πρώτο στάδιο του προγράµµατος χαρακτηρίστηκε από την προσωρινή διακοπή της
εφαρµογής του το 1999. Τούτο συνέβη επειδή η Επιτροπή δεν ανανέωσε τη σύµβασή της µε
την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας (ΥΤΒ) εξαιτίας της δυσαρέσκειάς της για τον τρόπο
υλοποίησης της σύµβασης. Η λήψη της απόφασης αυτής ήταν δύσκολη για την Επιτροπή,
αλλά επιβεβληµένη έτσι ώστε να προστατεύσει την αξιοπιστία ολόκληρου του
προγράµµατος. Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα µέτρα που διασφάλιζαν την ολοκλήρωση των
σχεδίων, και η Επιτροπή κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει τις διαδικασίες του προγράµµατος
που απαιτούνταν για το 1999.
Στο διάστηµα αυτό, η νοµοθετική αρχή αποφάσισε να θεσπίσει ένα δεύτερο στάδιο του
προγράµµατος. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη νοµική διαδικασία επιβεβαίωσαν την
ιδιαίτερη σηµασία που προσλαµβάνει το πρόγραµµα για την ανάπτυξη των πολιτικών
επαγγελµατικής κατάρτισης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών µελών.
Η θέσπιση του δεύτερου σταδίου παρέχει µία νέα µεγάλη ευκαιρία αξιοποίησης
προηγούµενων εµπειριών. Η ενδεικτική χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυξήθηκε από
620 εκατ. (για πέντε έτη) σε 1,15 δισεκατ. (για επτά έτη), ενώ µεγαλύτερη έµφαση δίδεται
στην κινητικότητα. Για να βελτιωθούν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, η διάρκεια του
επεκτάθηκε από 5 σε 7 έτη. Απλοποιήθηκε ο σχεδιασµός του µειώνοντας τον αριθµό των
στόχων από 19 σε 3 και τα µέτρα υλοποίησής τους από 23 σε 5. Για τον εξορθολογισµό της
διαχειριστικής λειτουργίας, επιδιώχθηκε µεγαλύτερη αποκέντρωση και σαφέστερος
καθορισµός των ρόλων µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών υπηρεσιών. Ενισχύθηκαν έτσι
οι αρµοδιότητες της Επιτροπής σε επίπεδο συντονισµού και περιεχοµένου, ενώ η
πραγµατοποίηση του µεγαλύτερου µέρους της διαχείρισης του σχεδίου θα προσλάβει
αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Ήδη οι διαχειριστικές διαδικασίες της Επιτροπής απλοποιούνται
και επιδιώκουν να προσδώσουν µεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες και τα έγγραφα και
να καταστήσουν ευχερέστερη την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε αυτά.
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1.4

Νέες προκλήσεις

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000
έδωσαν νέα ώθηση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η ανάπτυξη της κοινωνίας της
γνώσης αναγνωρίζεται σήµερα ως το µέσο επίτευξης του στρατηγικού στόχου µιας
οικονοµίας ανταγωνιστικής και δυναµικής βασισµένης στη γνώση που συνδυάζει την
απασχόληση, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης καλούνται να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις
της κοινωνίας της γνώσης, καθώς και στην ανάγκη µιας βελτιωµένης και πιο ποιοτικής
απασχόλησης. Στα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας τίθενται ορισµένοι στόχοι και
απευθύνεται πρόσκληση για ανάληψη δράσης σε διάφορα ζητήµατα που αφορούν την
ευρωπαϊκή πολιτική επαγγελµατικής κατάρτισης, π.χ. σε σχέση µε την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε τα τοπικά κέντρα διδασκαλίας, τις νέες
βασικές δεξιότητες, καθώς και τη διαφάνεια των προσόντων. Σε όλους αυτούς τους τοµείς,
σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει το πρόγραµµα Leonardo da Vinci. Οι στόχοι του
δεύτερου σταδίου του προγράµµατος συµφωνούν πλήρως µε τα κεφάλαια της στρατηγικής
για την απασχόληση και έτσι το πρόγραµµα µπορεί συγκεκριµένα να συµβάλει στην
προώθηση των δυνατοτήτων επαγγελµατικής ένταξης, της ικανότητας προσαρµογής, του
επιχειρηµατικού πνεύµατος και των ίσων ευκαιριών. Το πρόγραµµα, εστιαζόµενο σε
πρωταρχικά ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, θα συµπληρώσει τη νέα ανοικτή µέθοδο
συντονισµού που προβλέπεται στα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας για να χρησιµοποιηθούν
ως µέσα για ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και υποστήριξη προς τα κράτη µέλη για να
βελτιώσουν την πολιτική τους.
Με βάση τα συµπεράσµατα της Λισσαβώνας, η µεγαλύτερη πρόκληση της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση είναι να συµβάλει στην εφαρµογή µιας
συνολικής στρατηγικής δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης· έτσι η Επιτροπή καταρτίζει
σήµερα ένα γενικό πλαίσιο για το µέλλον της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.
Χάρη στην κτηθείσα εµπειρία και τις µεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά το πρώτο στάδιο του
προγράµµατος, το Leonardo da Vinci - σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Socrates, το
πρόγραµµα Νεολαία για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – µπορεί να
χρησιµεύσει ως σηµαντικό µέσο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1

Πλαίσιο

Τα προγράµµατα που προηγήθηκαν του πρώτου σταδίου του προγράµµατος
Vinci (1995-1999) και τα οποία διαµόρφωσαν το σχεδιασµό του είναι τα εξής:

Leonardo da

και II (1990-1994) - για την προώθηση και τη συνεργασία
µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας,

–

Comett I (1986-1989)

–

Eurotecnet (1990-1994) κατάρτιση,

για την προώθηση της καινοτοµίας στην επαγγελµατική

–

Force (1991-1994) - για την ανάπτυξη της συνεχούς κατάρτισης,

–

Petra I (1987-1991) και II (1990-1994) - για την επαγγελµατική κατάρτιση των νέων,
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–

Lingua (1990-1994) - για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων.

Μία από τις προκλήσεις που εµφανίστηκε κατά τη σύλληψη του προγράµµατος Leonardo da
Vinci ήταν η ενσωµάτωση των διαφορετικών προγραµµάτων σε ένα συνεκτικό πλαίσιο για να
επιδιωχθεί η καλύτερη ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση.
Το πρόγραµµα ακολούθησε ένα φάσµα 19 στόχων. Οι στόχοι περιλάµβαναν την ανάπτυξη
της ποιότητας και της καινοτοµίας στα εθνικά συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς
και την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επαγγελµατική κατάρτιση
ευπαθών οµάδων του πληθυσµσού, την πρόσβαση στην κατάρτιση, την εκµάθηση γλωσσών,
τις ίσες ευκαιρίες στην κατάρτιση, τη διαφάνεια των προσόντων, την ανοικτή και εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και τη συνεργασία µεταξύ
πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας.
Από το 1996 και εξής, η Επιτροπή προσδιόρισε πέντε πολιτικές προτεραιότητες στην ετήσια
πρόσκληση υποβολής προσφορών. Έτσι απέβλεπε στη διάρθρωση και την εστίαση των
υφιστάµενων 19 στόχων προς όφελος των χρηστών, καθώς και στον στρατηγικό
προσανατολισµό του προγράµµατος σε τοµείς πολιτικής προτεραιότητας. Οι πέντε αυτές
προτεραιότητες βασίζονταν στους πέντε βασικούς τοµείς δράσεις που περιέχονται στο Λευκό
Βιβλίο της Επιτροπής "∆ιδασκαλία και Μάθηση: προς την κοινωνία της γνώσης" (1995).
Ωστόσο, η προσπάθεια αναδιάρθρωσης περιεπλάκη από το γεγονός ότι τα κράτη µέλη
µπορούσαν, σύµφωνα µε την απόφαση, να ορίσουν τις δικές τους εθνικές προτεραιότητες για
τις αποκεντρωµένες δράσεις του προγράµµατος, όπως συνέβη και µε τις ενέργειες
κινητικότητας.
Το πρόγραµµα προέβλεπε 4 δέσµες µε 23 διαφορετικές δράσεις (βλ. παράρτηµα II). Ο
συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος κατανεµήθηκε στις κυριότερες δράσεις ως
εξής (για περισσότερες διευκρινίσεις βλ. παράρτηµα III):
Είδη δράσεων

Συνολικός προϋπολογισµός
του προγράµµατος (τοις %)

∆οκιµαστικά σχέδια (δέσµες I και II)

43

Κινητικότητα (δέσµες I, II και III)

35

Άλλα (περιλαµβάνονται τα σχέδια της δέσµης III και η
δέσµη IV)

22

Το πρόγραµµα επεδίωξε µία “προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω” (bottom-up-aprroach)
ενθαρρύνοντας επαγγελµατίες του κλάδου να υποβάλουν τις ιδέες τους για σχέδια
ανταποκρινόµενοι στις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Μόνη εξαίρεση από τη
γενική αυτή πρακτική αποτέλεσε η δράση “ανταλλαγή συγκρίσιµων δεδοµένων”, κατά την
οποία η Επιτροπή ακολούθησε µία “προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω” (top-down
approach) για την εφαρµογή ενός προγράµµατος στατιστικών εργασιών. Υποψηφιότητα για
χρηµατοδότηση µπορούσαν να υποβάλουν ιδρύµατα/οργανισµοί (ιδιώτες δεν γίνονταν
δεκτοί), ενώ ο ορισµός τους ήταν πολύ ευρύς ώστε να περιλαµβάνει τους ποικίλους φορείς
που ασχολούνται µε την επαγγελµατική κατάρτιση. Για τα διακρατικά δοκιµαστικά σχέδια, η
απόφαση προέβλεπε κοινοτική συνεισφορά υπό µορφή συγχρηµατοδότησης ύψους 75% κατ’
ανώτατο όριο του συνολικού επιλέξιµου κόστους για χρονικό διάστηµα τριών ετών, µέγιστου
ύψους 100.000 ευρώ ανά σχέδιο ετησίως. Για τα διακρατικά σχέδια κινητικότητας, η
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ανώτατη κοινοτική συνεισφορά περιορίστηκε στις
ανταλλαγή/τοποθέτηση σε θέση εργασίας.

5.000

ευρώ ανά δικαιούχο και ανά

Η απόφαση προέβλεπε τρεις διαδικασίες επιλογής, οι δύο εκ των οποίων υπάγονταν στην
αρµοδιότητα της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας I, οι προτάσεις υποβάλλονταν
στα µετέχοντα κράτη και η αξιολόγησή τους γινόταν από εθνικούς εµπειρογνώµονες και από
την Επιτροπή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας II, οι προτάσεις υποβάλλονταν στην Επιτροπή,
ενώ η αξιολόγησή τους γινόταν µε τη βοήθεια εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, και από το
µετέχον κράτος. Η επιλογή των προτάσεων έγινε βάσει κριτηρίων που είχαν θεσπιστεί από
κοινού. Εν συνεχεία, η Επιτροπή ενέκρινε τον τελικό κατάλογο επιλογής, κατόπιν διµερών
συζητήσεων µε κάθε κράτος µέλος και αφού έλαβε υπόψη τη γνώµη της επιτροπής Leonardo
da Vinci. Οι διαδικασίες απαίτησαν επτά µήνες από την προθεσµία υποβολής των προτάσεων
για σχέδια (κατά κανόνα τέλη Μαρτίου) µέχρι την κατάρτιση του τελικού καταλόγου
επιλογής (κατά κανόνα Νοέµβριο). Η τρίτη διαδικασία εφαρµόστηκε στις αποκεντρωµένες
ενέργειες κινητικότητας (I.1.2.α-γ), την αρµοδιότητα των οποίων είχαν τα µετέχοντα κράτη.
Για τις δύο πρώτες διαδικασίες, η διαδικασία σύναψης των συµβάσεων ξεκινούσε µετά την
επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής του προγράµµατος,
απαιτήθηκε προσαρµογή του αρχικού προγράµµατος των σχεδίων επειδή τα κράτη µέλη
επιθυµούσαν µεγαλύτερο αριθµό σχεδίων. Απαιτήθηκαν έτσι µειώσεις του προϋπολογισµού
των επιµέρους σχεδίων πράγµα που οδήγησε σε χαµηλότερη κοινοτική συνεισφορά από
εκείνη που ανέµεναν οι υποψήφιοι. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, υπογραφόταν
απευθείας σύµβαση δυνάµει του ιδιωτικού βελγικού δικαίου µεταξύ κάθε αναδόχου/φορέα
και της Επιτροπής. Η Επιτροπή κατέβαλε την πληρωµή για τα σχέδια αφού ενέκρινε τις
ενδιάµεσες και τις τελικές "εκθέσεις αξιολόγησης" που υπέβαλαν οι ανάδοχοί τους. Για τις
αποκεντρωµένες ενέργειες κινητικότητας, τη σύναψη των συµβάσεων, την πληρωµή και την
παρακολούθηση των σχεδίων πραγµατοποίησαν οι Εθνικές Μονάδες Συντονισµού (ΕΜΣ) µε
βάση κριτήρια που είχε θεσπίσει η Κοινότητα.
2.2

Αξιολόγηση του σχεδιασµού του προγράµµατος

Από την αξιολόγηση των εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, καθώς και από τις εθνικές εκθέσεις
και τις εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων προκύπτει ότι παρότι το εύρος του προγράµµατος
(από πλευράς στόχων) και η δυνατότητα πρόσβασης (για συµµετοχή των υποψηφίων)
αποτελούν τα ισχυρά σηµεία του, ο περίπλοκος σχεδιασµός του αποτελεί αναµφισβήτητα
εµπόδιο στην ορθή εφαρµογή του σε επίπεδο σχεδίων. Για πολλές χώρες, οι στόχοι του
προγράµµατος προσαρµόστηκαν ιδιαίτερα σε εθνικές πολιτικές και στρατηγικές
επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και στις ανάγκες προσαρµογής της κατάρτισης σε εθνικό
επίπεδο. Ορισµένοι αναφέρουν ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών παρείχαν σαφώς
µεγαλύτερη δυνατότητα συµµετοχής σε σχέση µε ανάλογα προγράµµατα κατάρτισης.
Εξηγούν ότι πολλοί εξέχοντες παράγοντες του κόσµου της κατάρτισης συµµετείχαν ως
εταίροι του σχεδίου. Η προβολή του προγράµµατος στον κόσµο της κατάρτισης θεωρείται εν
γένει ικανοποιητική.
Πολλές εθνικές εκθέσεις θεωρούν επιτυχηµένη την ενοποίηση πολλών προγενέστερων
προγραµµάτων σε ένα ενιαίο πρόγραµµα· ισχυρίζονται, ωστόσο, ότι συνεπεία της ενοποίησης
αυτής το πρόγραµµα κατέστη πιο περίπλοκο, πράγµα που έκανε δυσχερέστερη την εφαρµογή
του. Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δυσκολεύονταν να
εντοπίσουν τις κατάλληλες δράσεις, δέσµες ή διαδικασίες για τα σχέδιά τους, και συνήγαγαν
το συµπέρασµα ότι ο σχεδιασµός του προγράµµατος και η λογική παρέµβασης δεν είχε ως
αφετηρία τη διευκόλυνση των υποψηφίων. Σε ορισµένες εκθέσεις, ιδίως στην εξωτερική
έκθεση αξιολόγησης, υπογραµµίζεται η έλλειψη προσανατολισµού του προγράµµατος και η
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ασαφής ιεράρχηση των στόχων και των προτεραιοτήτων, πράγµα που κατέστησε
προβληµατική την υλοποίηση.
Στην ενδιάµεση έκθεση τον Ιούλιο του 1997 (COM(97) 399 τελικό) η Επιτροπή επεσήµανε
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του σύνθετου σχεδιασµού του προγράµµατος όπως
αποτυπώνεται στην απόφαση του Συµβουλίου. Το θετικό σηµείο ήταν ότι η απόφαση
αντανακλούσε την ποικιλία των πολιτικών και των πρακτικών επαγγελµατικής κατάρτισης
στην Ευρώπη, δηµιουργώντας έτσι µεγαλύτερο ενδιαφέρον και προβολή στον κόσµο της
κατάρτισης. Ωστόσο, ο περίπλοκος χαρακτήρας των διαφορετικών προτεραιοτήτων,
δεσµών, δράσεων και στόχων προκάλεσε δυσχέρειες στους υποψηφίους και µείωση της
δυνατότητας του προγράµµατος να ανταποκριθεί στις αρχικές προθέσεις του.
2.3

∆ράση

Η απλοποίηση της υλοποίησης του προγράµµατος είναι µία από τις βασικές αρχές που
διέπουν τη λογική του νέου σταδίου (2000-2006). Οι στόχοι έχουν ήδη µειωθεί αριθµητικά
από 19 σε 3. Τη βάση του προγράµµατος εξακολουθούν να αποτελούν οι στόχοι και οι
ανάγκες της επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει πλέον καλύτερος
προσανατολισµός. Οι δράσεις του προγράµµατος µειώθηκαν από 23 σε 5, πράγµα που
επιτρέπει στους αναδόχους των σχεδίων να ανακαλύψουν πιο εύκολα τη δράση που
ενδείκνυται για την υλοποίηση της ιδέας τους. Για να δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία στα
δοκιµαστικά σχέδια, αυξάνεται η µέγιστη κοινοτική συνεισφορά από 100.000 ευρώ σε ποσό
που κυµαίνεται µεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ ανά σχέδιο ετησίως. Ενισχύεται η
ευελιξία µε τη δυνατότητα χορήγησης κοινοτικής χρηµατοδότησης που µπορεί να ανέρχεται
σε ποσοστό 100% για ορισµένα είδη σχεδίων, πράγµα που επιτρέπει καλύτερη στοχοθέτηση
της στήριξης. Επίσης, η απόφαση αναφέρει πλέον ρητά παραδείγµατα των ειδών των φορέων
που µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα παρέχοντας µεγαλύτερη σαφήνεια στους
υποψήφιους αναδόχους. Έτσι το πρόγραµµα βελτιστοποιήθηκε κατά τρόπο που να
διατηρούνται τα πλεονεκτήµατα (εύρος και δυνατότητα πρόσβασης) και να περιορίζονται τα
µειονεκτήµατα (πολυπλοκότητα).
Στο µέλλον, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βελτιώνει την ευχέρεια χρήσης του
προγράµµατος. Παρότι η Επιτροπή πρότεινε αρχικά δύο διαφορετικές διαδικασίες επιλογής
για τη δεύτερη φάση, το Συµβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει και τις τρεις διαδικασίες. Η
Επιτροπή θα λάβει ωστόσο µέτρα, εντός των ορίων της απόφασης του Συµβουλίου, για να
περιορίσει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών επιλογής και σύναψης των συµβάσεων. Θα
εξακολουθήσουν να λαµβάνονται µέτρα για τον περιορισµό των διοικητικών διατυπώσεων
που βαρύνουν τους εταίρους των σχεδίων, απλουστεύοντας π.χ. τα έντυπα των αιτήσεων,
τους οδηγούς, καθώς και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Για να διευκολύνει τη
συµµετοχή, η Επιτροπή θα εκπονήσει µελέτη που θα βασίζεται στη συστηµατική ανάλυση
των αναγκών ειδικών οµάδων στόχων, ιδίως των επιχειρήσεων των κοινωνικών εταίρων.
Εξάλλου, θα εξακολουθήσει να θέτει πολιτικές προτεραιότητες µε σκοπό να εστιάσει τους
στόχους του προγράµµατος στις εξελισσόµενες ανάγκες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
κατάρτιση, καθώς και την κατάρτιση ενός συνολικού πλαισίου για τη δια βίου εκπαίδευση
και κατάρτιση.
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3.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1

Πλαίσιο

Το Leonardo da Vinci είναι το µόνο ενοποιηµένο κοινοτικό πρόγραµµα που είναι εξ
ολοκλήρου αφιερωµένο στην επαγγελµατική κατάρτιση, παρότι και άλλα κοινοτικά και
εθνικά προγράµµατα ασχολούνται από τη δική τους σκοπιά µε τον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης. Παραδείγµατος χάρη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο από τη σκοπιά της
απασχόλησης, και το πρόγραµµα Socrates από τη σκοπιά της εκπαίδευσης, παρέχουν
δυνατότητες συνεργασίας µε το πρόγραµµα Leonardo da Vinci. Κατά το πρώτο στάδιο του
προγράµµατος, η Γενική ∆ιεύθυνση XXII (Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία)
διαβουλεύθηκε µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις που είναι αρµόδιες συναφών προγραµµάτων
κατάρτισης επ’ ευκαιρία της σύνταξης του καταλόγου της τελικής απόφασης του
προγράµµατος Leonardo da Vinci, µε εξαίρεση τα αποκεντρωµένα σχέδια κινητικότητας.
Σκοπός των διαβουλεύσεων ήταν να αποφευχθεί η διπλή χρηµατοδότηση και να προωθηθούν
συνεργίες µεταξύ των επιλεγέντων σχεδίων από διαφορετικά προγράµµατα.
Ο υποχρεωτικός διακρατικός χαρακτήρας ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούν το πρόγραµµα από τις περισσότερες δράσεις που πραγµατοποιούνται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν ότι το
πρόγραµµα δεν στήριξε αυτή καθαυτή την παροχή κατάρτισης, εκτός από πειραµατικές
εφαρµογές για την εκπόνηση σχεδίων. Αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά του προγράµµατος
ήταν επίσης η στήριξη της κινητικότητας και της καινοτοµίας στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης
Η συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στα διαφορετικά προγράµµατα που ασχολούνται µε
την κατάρτιση παρεµποδίστηκε εξαιτίας του διαφορετικού επιπέδου υλοποίησης των
προγραµµάτων. Παραδείγµατος χάρη, η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
γίνεται κυρίως σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ η διαχείριση των σχεδίων
κινητικότητας και των δοκιµαστικών σχεδίων της δέσµης ΙΙ του προγράµµατος Leonardo da
Vinci πραγµατοποιείται σε κεντρικό επίπεδο. Σε ορισµένες χώρες, η κατάρτιση αποτελεί
αρµοδιότητα που επιµερίζεται µεταξύ των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας· σε άλλες
αποτελεί αρµοδιότητα που επιµερίζεται µεταξύ οµοσπονδιακής κυβέρνησης και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εποµένως απαιτείται στενή αλληλεπίδραση µεταξύ των
διαφόρων επιπέδων για την επίτευξη επιτυχούς συµπληρωµατικότητας.
3.2

Αξιολόγηση της συµπληρωµατικότητας του προγράµµατος

Ο εξωτερικός αξιολογητής επέκρινε την απουσία µιας καλά σχεδιασµένης και
βαθυστόχαστης προσέγγισης για τη συµπληρωµατική συνεισφορά ευρωπαϊκού επιπέδου στη
χάραξη της πολιτικής. Συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η εφαρµογή της συµπληρωµατικότητας
µε άλλα κοινοτικά ή/και εθνικά προγράµµατα κατάρτισης εµφάνισε δυσχέρειες και ότι
χάθηκαν ευκαιρίες για συνεργίες. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης έχουν µάλλον την τάση να λειτουργούν παράλληλα και όχι από
κοινού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τις στρατηγικές σχέσεις µεταξύ των
προγραµµάτων ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, οι εσωτερικές δοµές της Επιτροπής, οι
χρονικές πιέσεις επί των υπαλλήλων, καθώς και το διοικητικό βάρος της διαχείρισης των
προγραµµάτων µείωσαν τις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών.
Εξάλλου, ο εξωτερικός αξιολογητής υπογράµµισε και την απουσία συµπληρωµατικότητας σε
εθνικό επίπεδο. Ορισµένες εθνικές εκθέσεις συνήγαγαν ότι ο βαθµός συµπληρωµατικότητας
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µε άλλες διατάξεις (κοινοτικές ή εθνικές) εµφανίζεται γενικά περιορισµένος και ότι χάθηκαν
ενδεχοµένως ευκαιρίες για την επίτευξη µεγαλύτερης σύνδεσης των προγραµµάτων.
Ωστόσο, πολλές εκθέσεις αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις σηµαντικών επικαλύψεων
ανάµεσα στα επιµέρους σχέδια. Φαίνεται λοιπόν, ότι παρά τις ανεπαρκείς συνεργίες σε
επίπεδο προγράµµατος, οι ανάδοχοι των σχεδίων ήταν ιδιαίτερα ενηµερωµένοι κατά την
επιλογή των κατάλληλων µηχανισµών χρηµατοδότησης για το σχέδιό τους. Τούτο συνάδει µε
τη διαπίστωση ορισµένων χωρών ότι σε επίπεδο σχεδίων αποφεύγεται σε µεγάλο βαθµό η
διπλή χρηµατοδότηση.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι παρά το ενδιαφέρον που επέδειξε για την ενίσχυση της
συµπληρωµατικότητας, δύσκολη παρέµεινε η εφαρµογή της αρχής αυτής. Τα διάφορα
προγράµµατα, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες, και ιδίως η επιλογή των σχεδίων,
πραγµατοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα µε διαφορετικές αρµοδιότητες και µέσω µιας
ποικιλίας µηχανισµών. Εποµένως η απουσία συµπληρωµατικότητας ως απόρροια της
κατάστασης αυτής αντικατοπτρίζει τη δυσχέρεια αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιπέδων
αυτών. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις περιπτώσεις εκείνες που κατέστη
δυνατή η πραγµατοποίηση συνεργιών και σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, παραδείγµατος
χάρη κατά τη σύνδεση των ενεργειών κινητικότητας του προγράµµατος Leonardo da Vinci µε
το δανέζικο εθνικό πρόγραµµα κινητικότητας.
3.3

∆ράση

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τους ενδεδειγµένους τρόπους και µέσα για τη
βελτίωση της συµπληρωµατικότητας τόσο σε επίπεδο πολιτικής καθώς και σε επίπεδο
πρακτικής εφαρµογής. Από την άποψη της πολιτικής, η δεύτερη φάση του προγράµµατος θα
συµβάλει στην εξέλιξη της “Ευρώπης της γνώσης” µε τη στενότερη συνεργασία µε τα
κοινοτικά προγράµµατα εκπαίδευσης και νεολαίας, Socrates και Νεολαία για την Ευρώπη
(Youth for Europe). Σε πρακτικό επίπεδο, οι κοινές ενέργειες ανάµεσα στα προγράµµατα,
όπως προβλέπονται στην απόφαση, θα συµβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Σε
πολιτικό επίπεδο πάλι, η συµπληρωµατικότητα µε το 5ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα

θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις προσπάθειες του προγράµµατος αυτού για τη βελτίωση των
βασικών γνώσεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι τρεις στόχοι της δεύτερης φάσης του Leonardo
da Vinci εστιάζονται στη σχέση µεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης, προβάλλοντας τη
συνεργασία µεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση και της στρατηγικής για την
απασχόληση. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαν να προβληθούν οι συνεργίες µεταξύ αφενός
δοκιµαστικών σχεδίων και σχεδίων κινητικότητας του Leonardo da Vinci και αφετέρου των
σχεδίων που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του νέου στόχου 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου.

Η πολλαπλότητα των διαφόρων διατάξεων για την κατάρτιση σε πολλά κοινοτικά
προγράµµατα απαιτεί µια πιο στρατηγική προσέγγιση για την αποδοτικότερη χρήση των

κρατικών κονδυλίων. Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να καταρτίσει ένα συνολικό πλαίσιο
που θα βασίζεται στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση για τις κυριότερες κοινοτικές
πρωτοβουλίες κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, ο καθορισµός των προτεραιοτήτων,
η επιλογή των σχεδίων και η διάδοση της καινοτοµίας και της ορθής πρακτικής θα
συντονίζονται µε συγκεκριµένα µέσα έτσι ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των
ενεργειών, να παρέχεται στους αναδόχους πλήρης κοινοτική στήριξη και, το σηµαντικότερο,
να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσµατικής σώρευσης των αποτελεσµάτων διαφόρων
προγραµµάτων.
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4.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4.1

Πλαίσιο

∆ιαχείριση του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο

Η διαχείριση των αποκεντρωµένων µερών του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε σε εθνικό
επίπεδο από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισµού (ΕΜΣ). Οι Εθνικές Μονάδες Συντονισµού,
πέρα από τη διαχείριση των σχεδίων στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης δράσης κινητικότητας
(20% περίπου των δηµοσιονοµικών κονδυλίων), και από την οργάνωση της αξιολόγησης των
προτάσεων για σχέδια που εµπίπτουν σε άλλα µέτρα, παρείχαν επίσης πληροφορίες στο ευρύ
κοινό, καθώς και γνωµοδότηση για όλα τα επιλεγέντα σχέδια. Η συγκρότησή τους έγινε στις
µετέχουσες χώρες από τις αρµόδιες εθνικές αρχές, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις
από τα Υπουργεία Παιδείας ή/και Εργασίας. Το καθεστώς τους ποικίλει από ιδιωτικούς ή
ηµι-ιδιωτικούς οργανισµούς µέχρι υπουργεία ή ενδοϋπουργικές µονάδες. Μόνο 7 κράτη µέλη
και οι περισσότερες από τις χώρες στο στάδιο της προένταξης είχαν µόνο µία εθνική µονάδα
συντονισµού, ενώ άλλες χώρες είχαν διάφορες ΕΜΣ: ορισµένες ανάλογα µε τη λειτουργική
αρµοδιότητα ανά δέσµη, άλλες ανάλογα µε τις γεωγραφικές ζώνες. Ορισµένες ΕΜΣ
διαχειρίστηκαν διάφορα κοινοτικά προγράµµατα. Παρότι η επιλογή των ΕΜΣ έγινε από τις
αρµόδιες εθνικές αρχές, υπήρξε άµεση συµβατική σχέση µεταξύ των ΕΜΣ και της Επιτροπής.
Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση για τις ΕΜΣ κυµάνθηκε αρχικά µεταξύ 30% και 60%
ανάλογα µε τη χώρα και στο τέλος συνέκλινε στο 50% περίπου. Οι ΕΜΣ (EUR-18) έλαβαν
περίπου 47,5 εκατ. € κοινοτικής συνεισφοράς.
∆ιαχείριση του προγράµµατος σε κοινοτικό επίπεδο

Σε κοινοτικό επίπεδο, τη διαχείριση του προγράµµατος ανέλαβε η Επιτροπή (Γενική
∆ιεύθυνση XXII: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία). ∆εδοµένου ότι η συµβατική
παρακολούθηση των περισσότερων σχεδίων (80% περίπου των δηµοσιονοµικών πιστώσεων)
έπρεπε να πραγµατοποιείται σε κεντρικό επίπεδο, πολιτική της Επιτροπής ήταν να αναθέσει
σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισµένες λειτουργίες τεχνικής βοήθειας.
Η Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας
Κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η Επιτροπή επέλεξε την Agenor, µία
ιδιωτική εταιρεία εγγεγραµµένη βάσει του βελγικού δικαίου, ως την “Υπηρεσία Τεχνικής
Βοήθειας” (ΥΤΒ) του προγράµµατος. Σηµαντικότερος µέτοχος της Agenor ήταν ο γαλλικός
οργανισµός CESI, τον οποίον αντιπροσώπευαν οι συνεργαζόµενες µε αυτόν εταιρείες SECOF
και RESOURCES SA. Οι άλλοι µέτοχοι ήταν: η DIHT (Deutscher Industrie- und Handelstag)
από τη Γερµανία, η AIFPI (∆ιεπιχειρησιακή Ένωση για τη Βιοµηχανική Επαγγελµατική
Κατάρτιση) από την Ελλάδα (µέχρι το 1997), η FPE (Fondo de promocion de empleo-sector
construccion naval) από την Ισπανία, η Sistemi Formativi Confindustria από την Ιταλία και η
LO ∆ανική Συνοµοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (από το 1997).
Η Επιτροπή και η ΥΤΒ συνήψαν πενταετή σύµβαση παροχής υπηρεσιών (01/06/1995 έως
31/05/2001) µε δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. Το κόστος της σύµβασης ανήλθε σε 9,1
εκατ. ευρώ για το 1995/1996, και σηµείωνε σταδιακή µείωση κάθε χρόνο για να φθάσει τα
5,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 1998/1999. Συνολικά δαπανήθηκαν για την ΥΤΒ 30,3 εκατ. ευρώ
από διοικητικές πιστώσεις (µέρος Α του κοινοτικού προϋπολογισµού). Στις αρχές του 1999,
η Επιτροπή αποφάσισε να µην ανανεώσει τη σύµβαση λόγω της µη ικανοποιητικής
διαχείρισης, οργάνωσης και ελέγχου της ΥΤΒ. Συνεπεία αυτού, η Επιτροπή ανέλαβε τα
καθήκοντα στήριξης. Συγκροτήθηκε ο “πυρήνας Leonardo da Vinci (ΠLEO)” µε προσωπικό
12

περίπου ατόµων, (κυρίως υπαλλήλους της πρώην ΥΤΒ και ορισµένους εκπροσώπους των
κρατών µελών, συν ορισµένους νεοπροσληφθέντες) και προσαρτήθηκε οργανωτικά σε µία
µονάδα της Γ∆ XXII.

65

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, οι εθνικές εκθέσεις και οι εκθέσεις των κοινωνικών
εταίρων περιείχαν σε γενικές γραµµές δυσµενή σχόλια σχετικά µε την ΥΤΒ. Ορισµένοι
από τους αναδόχους σχεδίου που ρωτήθηκαν θεώρησαν ότι η ΥΤΒ δεν παρείχε επαρκή
στήριξη στην εφαρµογή των σχεδίων τους, αλλά δρούσε κυρίως ως ελεγκτικός φορέας. Άλλοι
ανάδοχοι επέκριναν την ΥΤΒ για υπερβολική γραφειοκρατία και συγκεντρωτισµό, έλλειψη
σαφήνειας στη διαχείριση, έλλειψη στήριξης των σχεδίων και έλλειψη σαφήνειας ως προς τα
ποιοτικά κριτήρια ανάλυσης των προτάσεων. Κατά τον εξωτερικό αξιολογητή, µεγάλο µέρος
των δυσλειτουργιών της ΥΤΒ προέκυψε από τους περιορισµούς που επέβαλε η γενική
πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά τη σύναψη συµβάσεων και την ανάθεση έργων σε
εξωτερικούς συνεργάτες: “Εξαιτίας της ανάγκης να τηρηθούν αυστηρά τα αρχικά κριτήρια,
τα οποία ορίστηκαν πριν να υπάρξει πλήρης γνώση της κατάστασης, οι εξωτερικοί
εργολήπτες δεν διέθεταν την ευελιξία που απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης. Η
κατάσταση αυτή σε καµιά περίπτωση δεν συναντάται αποκλειστικά στην ΥΤΒ του
προγράµµατος Leonardo, αλλά απεικονίζει την αντίφαση που υπάρχει στην προσπάθεια να
αποκτηθεί µεγαλύτερη ευελιξία µέσω της ανάθεσης έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες και
την επακόλουθη επιβολή περιορισµών τέτοιων που ακυρώνουν αυτό το επίτευγµα. Η αρχική
εντολή της ΥΤΒ προδίδει επίσης κάποια έλλειψη σαφήνειας στην οροθέτηση των
αρµοδιοτήτων µεταξύ Επιτροπής και ΥΤΒ, ιδίως όσον αφορά την εφαρµογή των
πολιτικών του προγράµµατος”. Εξ άλλου, ο εξωτερικός αξιολογητής έκρινε χαµηλή τη
συµβατική αµοιβή διαχείρισης της Agenor ύψους 100.000 ευρώ ετησίως και εξαιρετικά
ασυνήθιστη στον κόσµο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτιµώντας ότι η ΥΤΒ έπρεπε να
διαχειρίζεται περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η διακοπή της συνεργασίας µε την ΥΤΒ προκάλεσε καθυστερήσεις στην επεξεργασία των
τρεχουσών συµβάσεων έργου. Από το Φεβρουάριο µέχρι τον Οκτώβριο του 1999, η
Επιτροπή δεν διέθετε πληροφορίες ζωτικής σηµασίας για τα σχέδια διότι ελέγχονταν από τις
βελγικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο, όσον αφορά τις καθυστερήσεις των πληρωµών, πρέπει
να σηµειωθεί ότι, σε γενικές γραµµές οι προκαταβολές καταβλήθηκαν ταχέως και ότι οι
καθυστερήσεις αφορούσαν µόνο τη δεύτερη και τελευταία δόση των σχεδίων που επελέγησαν
από το 1995 έως το 1997. Ωστόσο, η Γ∆ XXII έλαβε όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να
διασφαλίσει τη συνέχιση των σχεδίων (ιδίως τη δηµιουργία του ΠLEO) και να διασφαλίσει
επίσης την ικανοποιητική ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Η απόφαση προέβλεπε τη σύσταση επιτροπής Leonardo da Vinci της οποίας θα προήδρευε η
Επιτροπή και η οποία θα απαρτιζόταν από δύο εκπροσώπους ανά κράτος µέλος, συνήθως
υπαλλήλους οµοσπονδιακών ή περιφερειακών υπουργείων. Ως παρατηρητές συµµετείχαν
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Έργο της επιτροπής ήταν να συνδράµει την Επιτροπή
στην εφαρµογή του προγράµµατος, ενίοτε µε τη βοήθεια υποεπιτροπών. Η επιτροπή
λειτουργούσε ως συµβουλευτικό όργανο που γνωµοδοτούσε για τα µέτρα που επρόκειτο να
λάβει η Επιτροπή και, συγχρόνως, σύµφωνα µε την απόφαση, ως επιτροπή διαχείρισης µε
δικαίωµα ψήφου.
4.2

Αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράµµατος

∆ιαχείριση του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο
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Βάσει όλων σχεδόν των εθνικών εκθέσεων, οι εθνικές αρχές συντονισµού (ΕΑΣ)
διαχειρίστηκαν ικανοποιητικά το πρόγραµµα. Οι εξωτερικοί αξιολογητές διαπίστωσαν ότι οι
περισσότεροι από τους αναδόχους των σχεδίων που ρωτήθηκαν σχετικά δήλωσαν αρκετά
ικανοποιηµένοι από τη στήριξη που τους παρείχαν οι ΕΜΣ. Σε γενικές γραµµές, οι ανάδοχοι
έκριναν την εθνική τους ΕΜΣ ως γρήγορη, αποτελεσµατική και χρήσιµη. Ορισµένοι,
ωστόσο, αποκάλυψαν διάφορες δυσχέρειες: στη Γερµανία, παρότι λειτούργησε ικανοποιητικά
η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων εθνικών ΕΜΣ και των σχεδίων, θα ήταν πιο χρήσιµη η
συγκέντρωση τριών ή τεσσάρων αντί για επτά ΕΜΣ. Η ισπανική υπηρεσία έλαβε
ικανοποιητική αξιολόγηση από τους αναδόχους, αλλά επικρίνεται περισσότερο από τις
εθνικές αρχές του προγράµµατος και τους εθνικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι εκτιµούν π.χ.
ότι υπερέβη τα όρια της εντολής της.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι, σε γενικές γραµµές, η διαχείριση του προγράµµατος σε εθνικό
επίπεδο υπήρξε αποτελεσµατική. Οι ΕΜΣ, στο σύνολό τους, εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους
έναντι των σχεδίων, καθώς και τις συµβατικές υποχρεώσεις τους έναντι της Επιτροπής. Στις
θετικές αυτές επιδόσεις συνέβαλε η γειτνίαση των ΕΜΣ µε τους αναδόχους. Ένα λιγότερο
ευνοϊκό σηµείο ήταν ότι οι εθνικές εκθέσεις δεν υποβάλλονταν πάντοτε εγκαίρως, όπως
λόγου χάρη οι εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης στις οποίες βασίζεται η παρούσα έκθεση της
Επιτροπής. Επίσης ορισµένες ΕΜΣ, ιδίως κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής του προγράµµατος,
συνάντησαν δυσκολίες κατά την εφαρµογή των ενεργειών κινητικότητας. Ωστόσο,
συνοψίζοντας κρίνονται ικανοποιητικές οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των ΕΜΣ, των
εθνικών αρχών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός
ότι, µετά τη διακοπή της λειτουργίας της ΥΤΒ, ορισµένες χώρες χρηµατοδότησαν εκ των
προτέρων σχέδια και προσέφεραν τη συνδροµή τους στην κεντρική διαχείριση.
∆ιαχείριση του προγράµµατος σε κοινοτικό επίπεδο

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και πολλές από τις εθνικές εκθέσεις και τις
εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων επικρίνουν την ύπαρξη υπερβολικής γραφειοκρατίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συνηθέστερα παράπονα των ατόµων που συµµετείχαν στα σχέδια
αφορούσαν τον όγκο των απαιτούµενων διατυπώσεων. Ορισµένες εκθέσεις αναφέρουν τις
συχνές αλλαγές των απαιτήσεων της Επιτροπής η οποία άλλοτε ανακοίνωνε τις αλλαγές µε
µεγάλες καθυστερήσεις, και άλλοτε δεν τις ανακοίνωνε καθόλου. Ο εξωτερικός αξιολογητής
συνήγαγε το συµπέρασµα ότι χάθηκαν από το οπτικό πεδίο οι στόχοι του προγράµµατος και
υποκαταστάθηκαν από την υπερβολική έµφαση στις διαδικασίες και τις διοικητικές
διατυπώσεις. Η σοβαρότερη ανησυχία για όλους τους παράγοντες του προγράµµατος
προερχόταν από τις καθυστερήσεις των πληρωµών για τα σχέδια. Τρεις χωριστοί φορείς ήταν
αρµόδιοι για την επεξεργασία των αιτήσεων πληρωµής εκ µέρους των υπευθύνων των
σχεδίων: πρώτον η ΥΤΒ (που αργότερα αντικαταστάθηκε από την ΠLEO), στη συνέχεια οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες της Γ∆ XXII και τέλος η Γ∆ δηµοσιονοµικού ελέγχου. Η
διαδικασία αυτή, όπως συµπέρανε ο εξωτερικός αξιολογητής, ήταν εξαιρετικά µακρά, ακόµη
και χωρίς τις πρόσθετες καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι έρευνες στην ΥΤΒ.
Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσχερειών που παρουσιάζει η διαχείριση του προγράµµατος
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περίπλοκες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες, καθώς και οι
διατυπώσεις που απαιτούνται πηγάζουν από το ρόλο που διαδραµατίζει η Επιτροπή στη
διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Παρά τις προαναφερθείσες επικρίσεις
περί γραφειοκρατίας, τα λοιπά ευρωπαϊκά όργανα (Κοινοβούλιο, Συµβούλιο, Ελεγκτικό
Συνέδριο), τα κράτη µέλη (υπουργεία οικονοµικών και ελεγκτικοί οργανισµοί) και, κυρίως, η
κοινή γνώµη, καλούν την Επιτροπή να επιβάλει ακόµη αυστηρότερους ελέγχους για να
µειωθεί κάθε κίνδυνος κατάχρησης του ευρωπαϊκού δηµοσίου χρήµατος. Οι εν λόγω
λειτουργίες ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης εκ µέρους της Επιτροπής απαιτούσαν
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έναν ορισµένο όγκο διοικητικών διατυπώσεων για τους υπεύθυνους των σχεδίων. Ωστόσο, η
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ορθή χρήση του δηµοσίου χρήµατος δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται µόνο από πλευράς αυστηρών µηχανισµών ελέγχου, αλλά και από την πλευρά
της επίτευξης των στόχων του προγράµµατος. Ίσως κατά το πρώτο στάδιο δεν επιτεύχθηκε η
ιδανική ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη άσκησης ελέγχου και στην αποτελεσµατική
επίτευξη των στόχων του προγράµµατος.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση έκρινε ελάχιστα ικανοποιητική την
απόδοση της επιτροπής Leonardo da Vinci: “∆ιατυπώθηκαν πολλές επικρίσεις ότι η επιτροπή
µάλλον εστιάστηκε στενά στο θέµα του καταµερισµού των πόρων του προγράµµατος µεταξύ
των κρατών µελών και δεν έπαιξε χρήσιµο ρόλο ως προς την καθοδήγηση του προγράµµατος
από άποψη θεµατικού πεδίου, συνδέσεων µε άλλες δραστηριότητες κ.τ.λ”.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι η επιτροπή έδωσε ενδεχοµένως εξαιρετικό βάρος σε διοικητικά και
χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα. Η επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των
κρατικών αρχών ως µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι ως παρατηρητές, µπορεί να παίξει
σηµαντικότερο ρόλο, ιδίως συνεισφέροντας την εµπειρογνωµοσύνη της στην εφαρµογή του
προγράµµατος. Πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες συζητήσεις σχετικά µε τους στόχους και τη
στρατηγική εφαρµογής του προγράµµατος, αλλά ήταν δύσκολο να εξευρεθεί χώρος στην
ηµερήσια διάταξη της επιτροπής λόγω της πληθώρας των διοικητικών και
χρηµατοπιστωτικών ζητηµάτων που έπρεπε να συζητηθούν.
4.3

∆ράση

∆ιαχείριση του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, για το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος, πολλές από τις
διαχειριστικές λειτουργίες αποκεντρώθηκαν και ανατέθηκαν στις εθνικές υπηρεσίες. Η
Επιτροπή επιχειρεί να φέρει τις λειτουργίες αυτές πιο κοντά στους φορείς και τους
επαγγελµατίες του κλάδου της επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εθνικές υπηρεσίες
διαχειρίζονται σήµερα περίπου το 80% των κονδυλίων του προγράµµατος. Οι διαφορετικές
αρµοδιότητες των υπηρεσιών αυτών και της Επιτροπής καθορίζονται σε µία νέα
τυποποιηµένη σύµβαση. Στο εξής ενισχύεται η ευθύνη των εθνικών υπηρεσιών στον τοµέα
των διοικητικών διαδικασιών και της παρακολούθησης των σχεδίων, ενώ η Κοινότητα
εξακολουθεί σαφώς να διατηρεί τη συνολική πολιτική ευθύνη. Επιπλέον, η Επιτροπή
υπενθυµίζει στα κράτη µέλη να υποβάλλουν εγκαίρως τις απαραίτητες εκθέσεις αξιολόγησης.
∆ιαχείριση του προγράµµατος σε κοινοτικό επίπεδο

Ως προς το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος, η Επιτροπή έχει λάβει διάφορα µέτρα για να
βελτιώσει τη υλοποίησή του σε κεντρικό επίπεδο. Οι γενικές αρχές των βελτιώσεων αυτών
είναι η απλοποίηση, η ευχέρεια χρήσης και η διαφάνεια. Βάσει των εµπειριών που
αντλήθηκαν από το πρώτο στάδιο του προγράµµατος, η Επιτροπή εκπόνησε ένα διοικητικό
και οικονοµικό εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους αναδόχους των σχεδίων του Leonardo da
Vinci να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους και να τους καθοδηγήσει κατά την υλοποίηση
του σχεδίου τους. Η διαφάνεια βελτιώθηκε µε την παρουσίαση όλων των εγγράφων που είναι
χρήσιµα για τους αναδόχους σε πολύγλωσση ιστοθέση της Επιτροπής, πριν από την έναρξη
της δεύτερης φάσης.
Οι συνθήκες που περιέβαλαν τη διακοπή της συνεργασίας µε την ΥΤΒ Leonardo da Vinci
είχαν επίπτωση στην πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση
βοηθητικών καθηκόντων. Κατατέθηκαν νέες κατευθυντήριες γραµµές για την εξωτερική
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ανάθεση αρµοδιοτήτων, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη το σαφέστερο προσδιορισµό των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των εξωτερικών οργανισµών βοήθειας.
Κατά το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος, σε κεντρικό επίπεδο θα πραγµατοποιείται η
διαχείριση µόνον του 20% περίπου του συνολικού προϋπολογισµού, πράγµα που θα
επιτρέψει στην Επιτροπή να χρησιµοποιήσει µε καλύτερο τρόπο τους διαθέσιµους
διαχειριστικούς πόρους. Παραδείγµατος χάρη, για το δεύτερο στάδιο η Επιτροπή θα
επινοήσει και θα εφαρµόσει µόνιµους µηχανισµούς παρακολούθησης. Για να επιτευχθεί η
βέλτιστη δυνατή ισορροπία ανάµεσα στον έλεγχο, τη διαχείριση και τις λειτουργίες που
αφορούν το περιεχόµενο, η Επιτροπή επιχείρησε ένα σαφέστερο καθορισµό του ρόλου της
και των αρµοδιοτήτων της έναντι των κρατών µελών και των εθνικών υπηρεσιών.
5.

ΕΙΣΡΟΕΣ /ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ

5.1

Περιεχόµενο

Εισροές

Κοινοτικά κονδύλια: Οι συνολικές πιστώσεις για το πρόγραµµα δυνάµει του τµήµατος Β
του κοινοτικού προϋπολογισµού (γραµµή B3-1021) ανέρχονται συνολικά σε 727 εκατ. ευρώ
για µία πενταετία, συµπεριλαµβανοµένης της συνεισφοράς προς τις τρεις µετέχουσες χώρες
ΕΖΕΣ-ΕΟΧ.
Στα 727 εκατ. ευρώ που προέρχονται από τη γραµµή του προϋπολογισµού B3-1021, πρέπει
να προστεθούν τα ακόλουθα ποσά:
–
–

–

30,3 εκατ. ευρώ για την ΥΤΒ (µέρος Α του κοινοτικού προϋπολογισµού),
30,5 εκατ. ευρώ που προέρχονται από το πρόγραµµα Phare, ως λειτουργικές δαπάνες
για τη συµµετοχή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών (περιλαµβανοµένης
κοινοτικής συνεισφοράς ύψους 2,7 εκατ. € για τις ΕΜΣ των εν λόγω χωρών),
6 εκατ. ευρώ για τις επισκέψεις µελέτης (δέσµη III.3.β, η οποία χρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop)
µέσω των επιδοτήσεων που λαµβάνει από την Επιτροπή),

Συνολικά, λοιπόν, τα κοινοτικά κονδύλια που διατίθενται για το πρόγραµµα ανέρχονται σε
793,8 εκατ. €.
Τρία σηµεία αξίζει να σηµειωθούν σχετικά. Πρώτον, το πρόγραµµα έλαβε µεγαλύτερη
επιχορήγηση από τα 620 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στην απόφαση, διότι η
δηµοσιονοµική αρχή χορήγησε υψηλότερες ετήσιες πιστώσεις για το πρόγραµµα από το
ενδεικτικό αυτό ποσό, πράγµα που φανερώνει τη σηµασία που προσδίδεται στην
επαγγελµατική κατάρτιση στην Ευρώπη. ∆εύτερον, µε το ποσό των 794 εκατ. ευρώ, το
Leonardo da Vinci ήταν ένα κοινοτικό πρόγραµµα µεσαίου µεγέθους, συγκρινόµενο
παραδείγµατος χάρη µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (57.191 εκατ. ευρώ για το διάστηµα
1994-1999). Τρίτον, η συνολική κοινοτική συνεισφορά στη διαχείριση, την ενηµέρωση και
τις υπηρεσίες δικτύωσης του προγράµµατος που παρείχαν οι δοµές διαχείρισης ανήλθαν σε
80,2 εκατ. € (47,2 εκατ. € για τις ΕΜΣ στην Ευρώπη των 18, 2,7 εκατ, € περίπου για τις ΕΜΣ
στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, και 30,3 εκατ. € για την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας), ποσό
που συγκρινόµενο µε τη συνολική κοινοτική συνεισφορά των 793,8 εκατ. € αντιστοιχεί σε
10% περίπου.
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Οικονοµική ενίσχυση από τα κράτη µέλη και τους εταίρους όλων των σχεδίων: Για να
σχηµατισθεί πλήρης εικόνα των δηµοσιονοµικών πόρων, στην προαναφερθείσα κοινοτική
συνεισφορά πρέπει να προστεθούν και ορισµένες άλλες πηγές χρηµατοδότησης,
συγκεκριµένα:
–

–

–

ίδια κεφάλαια των κρατών µελών (EUR-18) που κατανέµονται στις ΕΜΣ, και,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ανέρχονται σε 47,2 εκατ. ευρώ (λόγω
συγχρηµατοδότησης κατά 50%),
λειτουργικές δαπάνες για τη συµµετοχή των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, που
προέρχονται από τον εθνικό προϋπολογισµό τους και αποδίδονται στην Κοινότητα,
ήτοι 22,6 εκατ. ευρώ περίπου,
ίδια συµβατικά κεφάλαια των εταίρων των σχεδίων από όλες τις µετέχουσες χώρες
που ανέρχονται σε 283 εκατ. ευρώ (δεν περιλαµβάνονται οι δράσεις I.1.2.α-γ, III.3.β
και η δέσµη IV).

Συνολικά τα εθνικά κεφάλαια και τα κεφάλαια των εθνικών εταίρων υπολογίζονται σε 353
εκατ. ευρώ.
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς πόρους βλ. παραρτήµατα
III και IV.
Εκροές

Οι περισσότερες δηµοσιονοµικές πιστώσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη χρηµατοδότηση
διακρατικών σχεδίων κινητικότητας και διακρατικών δοκιµαστικών σχεδίων:
∆ιακρατική κινητικότητα:
Είδος κινητικότητας

Αριθµός
σχεδίων

(δέσµη – επίπεδο διαχείρισης)
είδος δικαιούχων

Αρχική και συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση
(δέσµες I.1.2.α-γ –τις διαχειρίζονται οι ΕΜΣ

Αριθµός
δικαιούχων

6 516*

83 300*

αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση νέων

51 000

νέοι εργαζόµενοι/νέοι στην αγορά εργασίας

21 500

∆ιδάσκοντες ή επιµορφωτές

10 800

Πανεπιστήµια/επιχείρηση

(δέσµη II.1.2.α-γ – διαχείριση από την Επιτροπή)
νέοι σε πανεπιστηµιακή κατάρτιση – νέοι απόφοιτοι
πανεπιστηµίων– προσωπικό πανεπιστηµίων ή
επιχειρήσεων – προσωπικό των οργανισµών των

Κοινοτική
Χρηµατ/ση

(σε εκατ. €)
162,5

845

40 600

105,1

13

200

1,0

κοινωνικών εταίρων

Γλωσσική κινητικότητα

(δέσµη III.1.β – διαχείριση από την Επιτροπή)

διδάσκοντες ή καθηγητές γλωσσών σε επιχειρήσεις
και ινστιτούτα εκµάθησης γλωσσών
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Επισκέπτες µελέτες

(δέσµη III.3.β – διαχείριση από το Cedefop)

∆εν ισχύει

3 200

6,0

7 351

127 300

274,6

ειδικοί για την κατάρτιση από συνδικαλιστικές
οργανώσεις, εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύµατα
έρευνας και κατάρτισης, καθώς και δηµόσιες
υπηρεσίες

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: υπολογισµοί της Γ∆ "Εκπαίδευση και Πολιτισµός" που βασίζονται στα αριθµητικά στοιχεία των συµβάσεων που
έχουν συναφθεί µε τους αναδόχους σχεδίων.
* Για το 1995 και το 1996: βασίζονται στις τελικές εκθέσεις. Για το 1997 και το 1998: βασίζονται στις ενδιάµεσες εκθέσεις.
Για το 1999: εκτιµήσεις που βασίζονται στα επιχειρησιακά σχέδια.

Το πρόγραµµα στήριξε 2.569 διακρατικά δοκιµαστικά
σχέδια. Όλα τα σχέδια ήταν προσανατολισµένα στο προϊόν, δηλαδή αποσκοπούσαν στην
παραγωγή απτών αποτελεσµάτων που θα προσλάµβαναν τη µορφή καινοτόµων και ποιοτικών
προγραµµάτων σπουδών, κύκλων κατάρτισης, ιστοθέσεων στο ∆ιαδίκτυο, CD-ROM, κ.λπ.,
έτσι ώστε να τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων είτε αµέσως είτε µετά την
ολοκλήρωση των σχεδίων ίσος αριθµός συγκεκριµένων αποτελεσµάτων ή προϊόντων.
∆ιακρατικά δοκιµαστικά σχέδια:

Άλλες εκροές: Επιπλέον το πρόγραµµα στήριξε:
–

194 δοκιµαστικά σχέδια στον τοµέα της γλωσσικής κατάρτισης (δέσµη III.1.α),

–

175 έρευνες και αναλύσεις σχεδίων (δέσµη III.2.α),

–
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–

282 σχέδια µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα που προορίζονται ειδικά για τη
διάδοση της καινοτοµίας στην επαγγελµατική κατάρτιση (δέσµη III.3.α).

σχέδια στατιστικών που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της ανταλλαγής
συγκρίσιµων δεδοµένων για την κατάρτιση (δέσµη III.2.β) και

Η Κοινότητα στήριξε επίσης µεγάλο αριθµό συνοδευτικών δράσεων που σχετίζονται µε το
πρόγραµµα (δέσµη IV). Πέραν της χρηµατοδότησης των Εθνικών Μονάδων Συντονισµού, η
Κοινότητα στήριξε τα Εθνικά Κέντρα Τεκµηρίωσης για τον Επαγγελµατικό
Προσανατολισµό, ενηµερωτικές δραστηριότητες (αρκετές εκατοντάδες διαλέξεις, σεµινάρια,
εργαστήρια, προβολές βίντεο, δύο εκθέσεις προϊόντων, τις ετήσιες ηµερίδες επαφών και
πληροφόρησης µε συµµετοχή άνω των χιλίων ατόµων, πολλά φυλλάδια σχετικά µε το
πρόγραµµα, επιτοµές σχεδίων και βάσεις δεδοµένων), καθώς και δραστηριότητες
αξιολόγησης και παρακολούθησης (π.χ. µεσοπρόθεσµες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης
του προγράµµατος, δραστηριότητες αξιοποίησης και ενεργού παρακολούθησης).
Εάν συνυπολογισθούν όλες οι δέσµες, εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 77.000 οι οργανώσεις
εταίροι που έχουν συµµετάσχει στα διάφορα διακρατικά σχέδια που στηρίζουν το
πρόγραµµα. Το ποσοστό αποδοχής των προτάσεων, εάν ληφθούν υπόψη όλες οι δέσµες και
τα έτη λειτουργίας του προγράµµατος, ανέρχονται στο 30% περίπου των υποβληθέντων
σχεδίων. Κατά την έννοια αυτή, η ζήτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα υπήρξε αισθητά
µεγαλύτερη από την προσφορά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά σχέδια δεν είχαν ολοκληρωθεί, κατά το χρόνο έγκρισης της
παρούσας έκθεσης από την Επιτροπή. Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από τα
δοκιµαστικά σχέδια διάρκειας 18-24 µηνών που επελέγησαν το 1998 και το 1999 δεν
πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από τα µέσα ή τα τέλη του 2001. Συνεπώς, επί του
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παρόντος, δεν µπορεί να υποβληθεί τελική περιγραφή όλων των εκροών. (Για περισσότερες
διευκρινίσεις σχετικά µε τις εκροές ανά δέσµες και χώρες βλ. παραρτήµατα V και VI.)
∆ιάδοση των αποτελεσµάτων

Η Επιτροπή εγκαινίασε διάφορες πρωτοβουλίες για τη διάδοση των αποτελεσµάτων, όπως,
παραδείγµατος χάρη, την ετήσια έκδοση επιτοµής (καταλόγους σχεδίων) σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή για τα έτη 1995/96/97, τις δύο εκθέσεις προϊόντων “Κατάρτιση 2000” το
1996 και το 1998, τα 16 σεµινάρια ενεργού παρακολούθησης που διοργανώθηκαν µεταξύ των
ετών 1997 και 1999, τη σύσταση ενός “κέντρου πολυµέσων” στην υπηρεσία τεχνικής
βοήθειας και την άσκηση “κεφαλαιοποίησης”. Επιπλέον, η Επιτροπή χορήγησε 32,3 εκατ.
ευρώ σε 282 σχέδια µε “πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα” της δέσµης III.3.α. µε σκοπό τη
µεταβίβαση των αποτελεσµάτων των αρχικών σχεδίων σε νέα προϊόντα. Το 1998, σε
συνεργασία µε τις Εθνικές Μονάδες Συντονισµού, η Επιτροπή ξεκίνησε την επεξεργασία µιας
πιο στρατηγικής προσέγγισης.
5.2

Αξιολόγηση των εισροών/των εκροών και της διάδοσης

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, οι εθνικές εκθέσεις, καθώς και οι εκθέσεις των
κοινωνικών εταίρων θεωρούν πρωτεύον ζήτηµα τη διάδοση των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος. Σε επίπεδο προγράµµατος, η διάδοση των αποτελεσµάτων εκτός των σχεδίων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραµµα θα έχει απήχηση η
οποία θα είναι µετρήσιµη. Σε επίπεδο σχεδίων, η διάδοση υποχρεώνει τους εταίρους να
υπερβούν τα στενά πλαίσια των σχεδίων τους και να προβληµατισθούν στο επίπεδο του
ευρύτερου περιβάλλοντος της κατάρτισης.
Ωστόσο, γενικά επικρατεί η άποψη ότι η διάδοση θα έπρεπε να έχει ληφθεί περισσότερο
υπόψη κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή του προγράµµατος σε διάφορα επίπεδα. Σε
πολλές εκθέσεις υπογραµµίζεται ότι δυσχέρειες προκάλεσε η έλλειψη ανάπτυξης µιας
συνεκτικής στρατηγικής σε κοινοτικό επίπεδο. Σε ορισµένες εκθέσεις, ωστόσο,
αξιολογήθηκαν θετικά οι πρωτοβουλίες διάδοσης της Επιτροπής.
Σε εθνικό επίπεδο, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διάδοσης εµφανίζει διαφορές. Στην
Ισπανία, παραδείγµατος χάρη, πέραν ορισµένων πρωτοβουλιών των ΕΜΣ, η διάδοση
κρίνεται µη ικανοποιητική και µη αποτελεσµατική λόγω έλλειψης τεχνικής ικανότητας,
ενδιαφέροντος και εθνικής στρατηγικής. Από την άλλη πλευρά, τα δύο τρίτα των αυστριακών
επιχειρηµατιών που ρωτήθηκαν στην έρευνα θεωρούν τη διάδοση επιτυχηµένη σε εθνικό
επίπεδο. Για τη γερµανική ΕΜΣ εκτιµάται ότι προσδιόρισε τις ανάγκες, ξεκίνησε ορισµένες
πρωτοβουλίες, αλλά ουδέποτε ανέπτυξε συστηµατική προσέγγιση.
Σε επίπεδο σχεδίων, θεωρείται ότι η διάδοση υπήρξε περιορισµένη για διάφορους λόγους: δεν
υπήρξε ενδιαφέρον να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα στους ανταγωνιστές, ήταν δύσκολο
να δοθεί µία γενική µορφή στα αποτελέσµατα, δεν υπήρχε προηγούµενη εµπειρία των ΜΜΕ,
ο προϋπολογισµός που προβλεπόταν για τη διάδοση ήταν συχνά ανεπαρκής, δεν υπήρχαν
κίνητρα µετά την περάτωση του σχεδίου.
Η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία της διάδοσης και αναγνωρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι
προσπάθειες για διάδοση σε όλα τα επίπεδα. Εµµένει στους παράγοντες που παρεµπόδισαν
τη διάδοση κατά το πρώτο στάδιο του προγράµµατος. Παραδείγµατος χάρη, τα τελικά
αποτελέσµατα των πολυάριθµων σχεδίων τριετούς διάρκειας που ξεκίνησαν στις αρχές του
1996 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων το 1995) ήταν διαθέσιµα µόλις στις αρχές του 1999.
Εξάλλου, θα µπορούσε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα ενδιάµεσα αποτελέσµατα των σχεδίων,
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ενώ σηµειώνεται ότι η διακοπή της συνεργασίας µε την ΥΤΒ παρεµπόδισε την πρόσβαση στα
δεδοµένα των προϊόντων για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο, η έλλειψη συνέχειας δεν επέτρεψε την πραγµατική επιτυχία
της διάδοσης. Η άσκηση “κεφαλαιοποίησης”, την οποία εγκαινίασε η Επιτροπή το 1998 και η
οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2000, δεν απέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
δεδοµένου ότι οι ΕΜΣ που ήταν αρµόδιες για την οργάνωσή της δεν άσκησαν τακτική
εποπτεία. Σε επίπεδο σχεδίων, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διάδοση θα έπρεπε να είναι
υποχρεωτική και να µην επαφίεται στην καλή θέληση των φορέων.
5.3

∆ράση

Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, γίνεται ένα νέο ξεκίνηµα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις
εθνικές υπηρεσίες, παρουσίασε σχέδιο δράσης όσον αφορά τη διάδοση και την
κεφαλαιοποίηση για το 2000, το οποίο ενέκρινε η επιτροπή Leonardo da Vinci. Στο µέλλον, η
Επιτροπή θα καταστρώνει και θα εφαρµόζει µία συνεκτική στρατηγική σε συνεργασία
µε τα µετέχοντα κράτη. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα είναι: η διαχείριση των
γνώσεων, η ποιότητα των προϊόντων, κριτήρια προσδιορισµού της καινοτοµίας και των
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στήριξη των δικτύων διάδοσης. Στις δραστηριότητες
διάδοσης θα ζητηθεί η συνδροµή του Cedefop και του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Κατάρτισης.
Επίσης η Επιτροπή, από κοινού µε τις εθνικές υπηρεσίες, θα καταρτίσει όργανα για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των σχεδίων. Η παρακολούθηση αυτή θα αποτρέψει την
επιβολή πρόσθετων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων στα σχέδια. Σκοπός είναι να
διασφαλισθεί η ποιότητα, να βελτιωθεί η διάδοση και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα του
πρώτου σταδίου των σχεδίων.
Τέλος, η Επιτροπή θα καταρτίσει µία βάση δεδοµένων των προϊόντων στο διαδίκτυο,
λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες διαφόρων κατηγοριών χρηστών
(εµπειρογνωµόνων, υπευθύνων υλοποίησης σχεδίων, δικαιούχων, κοινού). Θα καταρτίσει
επίσης µία βάση δεδοµένων ποιοτικών καινοτόµων προϊόντων για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση, που προέρχονται από ανάλυση των επιπτώσεων του προγράµµατος. Η εν λόγω
βάση δεδοµένων θα αποτελέσει το πρώτο βήµα προς µία συστηµατικότερη παρατήρηση της
καινοτοµίας στην επαγγελµατική κατάρτιση σε κοινοτικό επίπεδο.
6.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

6.1

Πλαίσιο

Ως αντίκτυπος νοούνται οι µακροχρόνιες επιπτώσεις των αποτελεσµάτων σε διάφορες οµάδες
και τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης. Ποια ήταν τα επιτεύγµατα του προγράµµατος σε
σχέση µε τους γενικούς και ειδικούς τους στόχους; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι
απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι διαχειριστές του
προγράµµατος να µπορέσουν να βελτιστοποιήσουν την υλοποίηση και τη συνέχισή του.
Ωστόσο, είναι προφανή τα εµπόδια µιας ανάλυσης των επιπτώσεων. Όσον αφορά πολλά από
τα µακροχρόνια αποτελέσµατα, ίσως είναι πρόωρη η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
προγράµµατος, ιδίως στον τοµέα της κατάρτισης, όπου κατά τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε
αξιοσηµείωτη επιτάχυνση των εξελίξεων µε την έλευση των νέων τεχνολογιών και της
παγκοσµιοποίησης. ∆ύσκολος είναι επίσης ο υπολογισµός των επιτευγµάτων από την άποψη
πραγµατοποίησης των στόχων, δεδοµένου ότι, όπως στο πρώτο στάδιο του Leonardo da
Vinci, οι στόχοι είναι πολλοί, επικαλύπτονται ή δεν µπορούν να προσδιορισθούν ποσοτικά.
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Τέλος, το ζήτηµα της επίτευξης των στόχων σχετίζεται µε τους διαθέσιµους δηµοσιονοµικούς
πόρους πράγµα, που όπως είναι φυσικό, περιορίζει τον αντίκτυπο.
6.2

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Αντίκτυπος στη ∆ιεθνοποίηση των Ιδρυµάτων και των Πρακτικών Κατάρτισης

Σύµφωνα µε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, τις εθνικές εκθέσεις, καθώς και τις
εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων, το πρώτο στάδιο του προγράµµατος άσκησε τη
µεγαλύτερη και πιο αξιοσηµείωτη επίδραση σε συµµετέχοντες και φορείς που
ασχολήθηκαν άµεσα µε το πρόγραµµα, καθώς και στο άµεσο περιβάλλον των σχεδίων. Η
επίδραση αυτή αφορά κυρίως τη διεθνοποίηση των ιδρυµάτων κατάρτισης, που συνέβαλε
επίσης στην καλύτερη προβολή των ιδρυµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Πολλοί
υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων µε την έννοια της καινοτοµίας αντιλαµβάνονται την
ανάγκη να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση ή να επιδιωχθεί διακρατική συνεργασία στον τοµέα της
επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων εκτίµησαν ότι το
πρόγραµµα τους βοήθησε να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε άλλες χώρες στους
τοµείς της καινοτοµίας και της ποιότητας. Πολλές εκθέσεις αναφέρουν ως ιδιαίτερα θετικό
αντίκτυπο την εκµάθηση διαδικασιών, όπως λόγου χάρη το µετασχηµατισµό της διακρατικής
συνεργασίας σε δίκτυα και συνεταιρισµούς. Στο επίπεδο του περιεχοµένου της
επαγγελµατικής κατάρτισης, το πρόγραµµα είχε αντίκτυπο στο σχεδιασµό κατά ενότητες,
στην εκµάθηση γλωσσών και στη χρήση νέων τεχνολογιών στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Σύµφωνα µε τις εκθέσεις, οι δέσµες κινητικότητας είχαν το µεγαλύτερο αντίκτυπο από όλα τα
µέτρα και φάνηκαν πολύ χρήσιµες στους δικαιούχους. Σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις, εκτιµάται
ότι ο αντίκτυπος της διακρατικής κινητικότητας έγκειται στη µετάδοση των νέων κοινωνικών
και διαπολιτισµικών δεξιοτήτων, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, στην είσοδο στην αγορά
εργασίας, καθώς και στην εξοικείωση µε νέες εργασιακές µεθόδους. Πολλά είναι τα
παραδείγµατα των θετικών εµπειριών σε επίπεδο εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
ατόµων που έλαβαν υποτροφία Leonardo da Vinci για παραµονή στο εξωτερικό. Ορισµένες
εκθέσεις αναφέρουν ότι η κινητικότητα έχει πολύ χρήσιµη µακροχρόνια επίπτωση στην
ποιότητα της κατάρτισης µέσω των εµπειριών που απέκτησαν όσοι συµµετείχαν· σ’ αυτό
οφείλεται και η αυξηµένη ζήτηση για ενέργειες κινητικότητας
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της που αποδεικνύεται αναµφισβήτητα η σηµαντική
απήχηση του προγράµµατος σε σχέδια, πρακτικές κατάρτισης και, ιδίως, σε άτοµα που
συµµετείχαν σε σχέδια κινητικότητας. Από την άποψη αυτή, το πρόγραµµα υπήρξε πράγµατι
επιτυχηµένο. Είναι σαφές ότι δόθηκε η δυνατότητα να προστεθεί ευρωπαϊκή διάσταση σε
εκείνους που ασχολήθηκαν άµεσα µε τα σχέδια, καθώς και στο περιβάλλον των σχεδίων. Η
συµµετοχή σε δοκιµαστικά σχέδια είχε αντίκτυπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας, ενώ η συµµετοχή σε σχέδια κινητικότητας
προσέφερε στους νεαρούς ευρωπαίους διαπολιτισµικές εµπειρίες στους τοµείς της
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας. Η επιτυχία αυτή πηγάζει από το
διακρατικό χαρακτήρα της πολιτικής που ακολούθησε σταθερά το πρόγραµµα. Οι τοµείς
στους οποίους εντοπίζονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος φανερώνουν ότι το
πρόγραµµα συνέβαλε στην εξέλιξη της ιδέας του ευρωπαίου πολίτη.
Επιπτώσεις στα εθνικά συστήµατα κατάρτισης

Στις εκθέσεις των κρατών µελών διαπιστώνεται γενικά ότι, στο µεγαλύτερο µέρος, είναι
πρόωρη η αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράµµατος στα εθνικά συστήµατα
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κατάρτισης. ∆ιευκρινίζεται ότι ελάχιστη ή ανύπαρκτη εξακολουθεί να είναι η αναφορά
επίσηµων κρατικών δηµοσιεύσεων στο πρόγραµµα, καθώς και ότι το πρόγραµµα είχε µικρή
εµφανή και άµεση επίδραση επί των µέτρων, της πολιτικής και των δηλώσεων των κρατικών
αρχών, επί της νοµοθεσίας ή των κανονισµών. Αποδίδουν το φαινόµενο αυτό στο γεγονός ότι
πολλά σχέδια δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί ή ότι δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστοί τα
αποτελέσµατά τους. Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο εξωτερικός αξιολογητής, ο οποίος
δεν διακρίνει ακόµη καµία επίπτωση σε επίπεδο συστηµάτων. Για ορισµένες χώρες, η µικρή
επίδραση του προγράµµατος στο εγχώριο σύστηµα κατάρτισης ερµηνεύεται βάσει του ισχνού
προϋπολογισµού του προγράµµατος, της υπερβολικής διόγκωσης των στόχων του, καθώς και
της ελάχιστα ικανοποιητικής διάδοσης των αποτελεσµάτων του.
Όσον αφορά, ωστόσο, τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, υπήρξε εµφανής ο αντίκτυπος στο
επίπεδο των συστηµάτων κατάρτισης. Οι χώρες αυτές εξηγούν στις εκθέσεις τους ότι το
πρόγραµµα είχε γενικά επιπτώσεις ιδίως στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κατάρτισης,
ενώ αξιόλογη, θα λέγαµε θεµελιώδης, υπήρξε η συµβολή του στη διαδικασία ένταξής τους.
Παραδείγµατος χάρη στη Ρουµανία, το πρόγραµµα συνδέθηκε σαφώς µε τη µεταρρύθµιση
της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και µε πρόσφατο σχέδιο νόµου για τη συνεχή
κατάρτιση. Στο ίδιο πνεύµα, ο εξωτερικός αξιολογητής αποκάλεσε το πρόγραµµα “καταλύτη
αλλαγής” για το µετασχηµατισµό του οικονοµικού συστήµατος των χωρών αυτών.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιολόγηση των
επιπτώσεων του προγράµµατος στην εξέλιξη των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών
µελών, διότι έχει παρέλθει µικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ του χρόνου περάτωσης του
προγράµµατος και σύνταξης της παρούσας τελικής έκθεσης. Επίσης, το γεγονός ότι η
Κοινότητα είχε απλώς ρόλο στήριξης έναντι των συχνά εξαιρετικά περίπλοκων συστηµάτων
κατάρτισης των κρατών µελών δεν επέτρεψε να υπάρξει αντίκτυπος στο επίπεδο αυτό. Τέλος,
θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα εάν ο στόχος µεταβολής των συστηµάτων κατάρτισης δεν
ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος για τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Η Επιτροπή εκφράζει,
ωστόσο, την ικανοποίησή της για το σχετικά υψηλό αντίκτυπο του προγράµµατος στα
συστήµατα κατάρτισης των υποψήφιων για ένταξη χωρών. Πέραν αυτών καθαυτών των
δραστηριοτήτων του προγράµµατος, η "έκθεση" των αρχών και των υπεύθυνων λήψης
αποφάσεων των εν λόγω χωρών στο πρόγραµµα, στο οποίο συνεισέφερε και το Ευρωπαϊκό
Ίδρυµα Κατάρτισης, επέδρασε επί των συστηµάτων κατάρτισης τα οποία εξακολουθούν να
βρίσκονται σε φάση µετασχηµατισµού, ιδίως µε την υπογράµµιση της σηµασίας της
ευρωπαϊκής διάστασης στην επαγγελµατική κατάρτιση και µε την εισαγωγή των στόχων του
προγράµµατος στα εθνικά προγράµµατα.
Αντίκτυπος στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση

Ο τοµέας αυτός αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αριθ. 1 των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων. Πολλές από τις εκθέσεις (έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, εθνικές εκθέσεις και
εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων) αναφέρουν ότι ήταν αξιοσηµείωτα τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος όσον αφορά την εν λόγω προτεραιότητα. Η γερµανική έκθεση κάνει αναφορά
στις έρευνες που διενεργήθηκαν µεταξύ των ατόµων που συµµετείχαν στα προγράµµατα
κινητικότητας Leonardo που πραγµατοποιήθηκαν στη Γερµανία το 1995. Η αναλογία
ανέργων /απασχολούµενων πριν από την ανταλλαγή ήταν 31:69 και εξελίχθηκε σε 10:90 µετά
την ανταλλαγή. Στη ∆ανία, το 70% των φορέων που οργανώνουν τοποθετήσεις νέων
εργαζοµένων σε θέσεις εργασίας ανέφεραν ότι οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώθηκαν
αισθητά.
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τον εµφανή αντίκτυπο του προγράµµατος
στην πραγµατοποίηση των στόχων της προτεραιότητας αριθ. 1, ιδίως των ευνοϊκών
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αποτελεσµάτων στη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης για τα άτοµα που
συµµετείχαν στα σχέδια κινητικότητας. Επιπλέον, η απόφαση του Συµβουλίου που
θεσπίζει το όργανο “Europass” για παραµονή στο εξωτερικό βασίστηκε σε εµπειρίες που
αντλήθηκαν από τα σχέδια Leonardo da Vinci. Από δοκιµαστικό σχέδιο του προγράµµατος
Leonardo da Vinci πηγάζει και η βάση δεδοµένων για το ευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών
κέντρων τεκµηρίωσης επαγγελµατικού προσανατολισµού. Ο αντίκτυπος στον τοµέα της
βελτίωσης των δυνατοτήτων απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για την ανάπτυξη
περαιτέρω συνεργιών µε τη Στρατηγική για την απασχόληση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.
Επιπτώσεις στη στενότερη σύνδεση κατάρτισης και επιχειρήσεων

Ο τοµέας αυτός αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αριθ. 2 των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων. Οι ευρωπαίοι εργοδότες συνάγουν το συµπέρασµα ότι, µε εξαίρεση µία αρχική
φάση, το πρόγραµµα απέτυχε ουσιαστικά να απευθυνθεί στις επιχειρήσεις, δηµόσιες και
ιδιωτικές. Τη συµµετοχή των επιχειρήσεων ιδίως των ΜΜΕ, απέτρεψε ο όγκος των
διοικητικών διατυπώσεων και η πολυπλοκότητα του προγράµµατος. Από την άλλη, οι
ευρωπαίοι εργοδότες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα επέτρεψε τον
πειραµατισµό, ενίοτε σε διάφορες περιοχές, νέων µορφών συνεταιρισµών µεταξύ εργοδοτών
και δοµών κατάρτισης και ανακύκλωσης της κατάρτισης: “το αίτηµα για καινοτοµία
παραµένει σηµαντικό καθήκον και το πρόγραµµα είναι ουσιαστικά ο µοναδικός πρεσβευτής
του”.
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της συµµετοχής επιχειρήσεων, ιδίως
ΜΜΕ, που βρίσκονται εκτός του κόσµου της κατάρτισης. Ωστόσο, η δράση κινητικότητας
επιτρέπει ήδη σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισµούς κατάρτισης να συνεργάζονται
στενότερα στη διοργάνωση διακρατικών τοποθετήσεων.

H

Επιπτώσεις στην καταπολέµηση του αποκλεισµού, στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο,
καθώς και στην πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι τοµείς αυτοί αντιστοιχούν στις προτεραιότητες 3, 4 και 5 της ετήσιας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων. Ως ελάχιστη αποτιµάται στις εκθέσεις η επίδραση του προγράµµατος
στους τρεις αυτούς τοµείς. Κατά τα έτη λειτουργίας του προγράµµατος, ο αριθµός των
σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των προτεραιοτήτων αυτών υπήρξε σταθερά ο
χαµηλότερος µεταξύ των πέντε συνολικά προτεραιοτήτων. Στις περιπτώσεις που υπήρξε
κάποιος αντίκτυπος, οφειλόταν στην ποιότητα των επιµέρους σχεδίων.
Ένας από τους λόγους που ερµηνεύουν τον ισχνό αυτό αντίκτυπο υπήρξε ενδεχοµένως ο
ανταγωνισµός του προγράµµατος µε άλλα κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα ή
πρωτοβουλίες, τα οποία άπτονταν πιο συγκεκριµένα των θεµάτων αυτών. Η Επιτροπή
λυπάται που η έµφαση που δόθηκε στα θέµατα της επένδυσης σε ανθρώπινους πόρους και
της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, που υπήρξαν κεντρικά σηµεία της ανάπτυξης της
κατάρτισης στην Ευρώπη, δεν οδήγησε στον προβλεπόµενο αριθµό σχεδίων.
Αντίκτυπος επί του κοινωνικού διαλόγου

Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι µόνο το ήµισυ των ερωτηθέντων
εµπειρογνωµόνων και υπεύθυνων υλοποίησης σχεδίων που προέρχονταν από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, απάντησαν ότι τα αποτελέσµατα, τα προϊόντα ή η έκβαση των
σχεδίων αποτέλεσαν αντικείµενο διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό
επίπεδο. Εξάλλου, διαβεβαιώνουν ότι ο βαθµός και ο χαρακτήρας της συµµετοχής των
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συνδικαλιστικών οργανώσεων στις διαδικασίες του προγράµµατος υπήρξε στο µεγαλύτερο
βαθµό ανεπαρκής, διότι “στις περισσότερες ΕΜΣ, οι κοινωνικοί εταίροι δεν είχαν πλήρεις
αρµοδιότητες συγδιαχείρισης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποφάσεις ελήφθησαν στα
πλαίσια των δοµών των εθνικών κυβερνήσεων, όπου υπήρχαν ελάχιστες δυνατότητες
διαβουλεύσεων”. Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν το γεγονός αυτό ως
απόδειξη του περιορισµένου γενικά αντίκτυπου του προγράµµατος στον κοινωνικό
διάλογο.
Ωστόσο, µε την πολιτική και οικονοµική της στήριξη στον κοινωνικό διάλογο, η Επιτροπή
προσέφερε µία χρήσιµη βάση για την ανάπτυξη της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στο
πρόγραµµα. Επίσης, η συµµετοχή παρατηρητών των κοινωνικών εταίρων στην επιτροπή
Leonardo da Vinci υπήρξε θετική για όλους όσοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Η Επιτροπή
θα επιθυµούσε, ωστόσο, µεγαλύτερη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο.
Επιπτώσεις στην ισότητα των ευκαιριών

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρει ότι ήταν αδύνατο να προσδιοριστούν οι
επιπτώσεις στην ισότητα των ευκαιριών διότι ήταν πολύ µικρός ο αριθµός ειδικών
δοκιµαστικών σχεδίων. Ωστόσο, σε ορισµένες εθνικές εκθέσεις αναφέρεται ότι η
συµµετοχή των γυναικών στα σχέδια κινητικότητας ήταν λίγο µεγαλύτερη από 50%.
Επιπτώσεις στην εξέλιξη των γνώσεων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης συνάγει το συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα της δέσµης
“ανταλλαγή συγκρίσιµων δεδοµένων” (III.2.β) είναι “εντυπωσιακά και χρήσιµα” για µία
οικονοµική επένδυση µεσαίου µεγέθους. Αναφέρει ένα σηµαντικό παράγοντα του κλάδου
των ευρωπαϊκών στατιστικών, ο οποίος δήλωσε ότι: “τα περισσότερα δεδοµένα που
υπάρχουν σήµερα τα έχουµε στη διάθεσή µας χάρη στη συνεισφορά του προγράµµατος
Leonardo”. Η διαχείριση της δράσης αυτής πραγµατοποιήθηκε καθ’ ολοκληρίαν σε κοινοτικό
επίπεδο (κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών) βάσει αναλυτικού προγράµµατος
εργασίας που συµφωνήθηκε µε την επιτροπή Leonardo da Vinci.
6.3

∆ράση

Οι αξιολογήσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις του προγράµµατος απαιτούν µία διαφοροποιηµένη
προσέγγιση έτσι ώστε να εξαχθούν τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τα επιτεύγµατα και να
µειωθούν οι αδυναµίες. Η απόφαση που αναφέρεται στη δεύτερη φάση του προγράµµατος
προβλέπει ενισχυµένο προϋπολογισµό για τα δοκιµαστικά σχέδια και την κινητικότητα,
προκειµένου να αξιοποιηθούν οι ευνοϊκές επιπτώσεις όσον αφορά τη διεθνοποίηση των
οργανισµών και των πρακτικών κατάρτισης, καθώς και τα άτοµα που συµµετείχαν στις
ενέργειες κινητικότητας. Η απλοποίηση του σχεδιασµού και της υλοποίησης του
προγράµµατος θα συµβάλει στη συγκέντρωση και την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της
διακρατικότητας. Πράγµατι, για το δεύτερο στάδιο, έχει ενισχυθεί ο υποχρεωτικός
χαρακτήρας της διακρατικότητας κατά τρόπο ώστε στο εξής για την κατάρτιση
δοκιµαστικού σχεδίου να απαιτείται ελάχιστος αριθµός τριών (αντί για δύο) αλλοδαπών
εταίρων. Λόγω του ενισχυµένου διακρατικού χαρακτήρα απαιτείται µεγαλύτερη βοήθεια
προς τα σχέδια, την οποία θα προσφέρουν οι εθνικές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται
πλησιέστερα στο χώρο δράσης των υπεύθυνων υλοποίησης των σχεδίων, καθώς και η
Επιτροπή, ο συντονιστικός ρόλος της οποίας θα ενισχυθεί.
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Με στόχο τη βελτίωση των επιπτώσεων σε επίπεδο συστηµάτων, η Επιτροπή άρχισε να
αξιοποιεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και να τα θέτει στη διάθεση των
υπεύθυνων λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο του
προγράµµατος, η βελτίωση της επίδρασής του σε επίπεδο συστηµάτων θα πραγµατοποιηθεί
στο πλαίσιο δοµηµένων και στρατηγικών δραστηριοτήτων διάδοσης.
Με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί, η Επιτροπή θα
καταρτίσει έγγραφο µε τίτλο “Αξιοποίηση και ανάπτυξη των προϊόντων του Leonardo da
Vinci I”. Στο έγγραφο αυτό, θα επισηµαίνονται και θα αναλύονται τα καλύτερα προϊόντα σε
σχέση µε τις δυνατότητες που παρέχουν για ανάπτυξη και αξιοποίηση στα ευρύτερα και πιο
ποικίλα δυνατά πλαίσια. Η Επιτροπή προτείνει ορισµένα εξ αυτών να ονοµασθούν “πρότυπα
προϊόντα”, πράγµα που τους παρέχει εγγύηση ποιότητας. Το έγγραφο θα παρουσιάσει τις
τάσεις και συγκεκριµένες προτάσεις για την υλοποίηση των εµπειριών που αντλούνται από
τις εξελίξεις των διαφόρων συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, από τις πρακτικές των
επιχειρήσεων και λοιπών οργανισµών, και από την ευρύτερη κοινωνία.
Η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάρτιση ποσοτικά προσδιορίσιµων στόχων του προγράµµατος
για την εφαρµογή της δεύτερης φάσης του, έτσι ώστε να διευκολύνει την ανάλυση της
επίτευξης των στόχων. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη τον πειραµατικό χαρακτήρα
του προγράµµατος.
Η αξιολόγηση των διαφόρων τοµέων δραστηριότητας του προγράµµατος κατέδειξε σαφώς
την ανάγκη εστίασης του συνόλου του προγράµµατος σε ένα σφαιρικό πλαίσιο. Με ένα
τέτοιο πλαίσιο θα καταστρωθεί µία ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διά βίου εκπαίδευση και
κατάρτιση. Εν συνεχεία, στις µελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή θα
ιεραρχήσει τους ειδικούς στόχους του προγράµµατος, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής
κατάρτισης που παρέχει η στρατηγική αυτή. Η στοχοθέτηση αυτή συµβάλλει επίσης στην
αύξηση της συνολικής επίδρασης του προγράµµατος.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ανεκτίµητη υπήρξε η αξία του προγράµµατος Leonardo da Vinci για την προώθηση
διακρατικών πρωτοβουλιών και τη διεθνοποίηση ορθότερων πρακτικών στον τοµέα της
επαγγελµατικής κατάρτισης, και ως προς την ποιότητα και ως προς το περιεχόµενο της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την καινοτοµία, καθώς και την προσθήκη ευρωπαϊκής
διάστασης. Ισχυρά σηµεία υπήρξαν ιδίως η βελτίωση της κινητικότητας και των δυνατοτήτων
επαγγελµατικής ένταξης για τα άτοµα που συµµετείχαν στα σχέδια. Έτσι δεν επωφελήθηκαν
µόνον όσοι συµµετείχαν από τα κράτη µέλη και τις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ, αλλά και τα άτοµα
που συµµετείχαν από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, όπου τα σχέδια Leonardo da Vinci
συνέβαλαν στην προετοιµασία εθνικών συστηµάτων κατάρτισης για την προσχώρηση. Τα
επιτεύγµατα αυτά είναι τα θεµέλια πάνω στα οποία οικοδοµείται η δεύτερη φάση του
προγράµµατος.
Ωστόσο, για να είναι σταθερότερα τα θεµέλια της δεύτερης φάσης του προγράµµατος, δεν
πρέπει να αναφέρονται µόνο τα ισχυρά σηµεία, αλλά και οι αδυναµίες της πρώτης φάσης. Τα
προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή της πρώτης φάσης δεν οφείλονταν µόνο στο
µη ικανοποιητικό έργο της υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας µε την οποία είχε συναφθεί
σύµβαση, αλλά και στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και
στην απουσία συµπληρωµατικότητας µε άλλα προγράµµατα που έχουν επίσης ως αντικείµενο
την κατάρτιση. Η Επιτροπή διασφάλισε ότι τα µαθήµατα που αντλήθηκαν από τις
εµπειρίες αυτές εφαρµόζονται έµπρακτα κατά το δεύτερο στάδιο µε την απλοποίηση των
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διαδικασιών και την περαιτέρω αποκέντρωση της διαχείρισης του προγράµµατος. Προβλέπει
επίσης µία ξεκάθαρη στρατηγική διάδοσης των προϊόντων και των επιτευγµάτων των
πολυάριθµων διακρατικών δοκιµαστικών σχεδίων της πρώτης φάσης.
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci φιλοδοξεί να καταστεί βασικό όργανο για την εφαρµογή
της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα προσφέρει συνεργίες ανάµεσα στις
ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Εξάλλου, το
δεύτερο στάαδιο θα επιδιώξει να συνδέσει κατά πληρέστερο τρόπο ορισµένους παράγοντες
στη διακρατική επαγγελµατική κατάρτιση, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΜΕ. Η
στρατηγική αυτή αντανακλά την πολιτική της Επιτροπής για προώθηση της
συµπληρωµατικότητας µεταξύ συναφών προγραµµάτων, στην οποία προσδίδεται ιδιαίτερη
έµφαση κατά το δεύτερο στάδιο. Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενεργών πολιτών σε
ολόκληρη την Ένωση και για την πραγµατοποίηση του οράµατος της «Ευρώπης των
πολιτών».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των πηγών που χρησιµοποιούνται στην παρούσα έκθεση

Εκθέσεις των χωρών/περιοχών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
εκθέσεις” (σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 3 της απόφασης):

1.

Leonardo da Vinci,

ή “εθνικές

συντοµογραφία – µετέχουσα χώρα/περιφέρεια – ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης
“EUR-18”:
B-vla - België-Vlaanderen
B-wal - Belgique/Belgien-Wallonie
DK Danmark
DDeutschland
EL Ellas
EEspaña
FFrance
IRL Ireland/Éire
IItalia
LLuxembourg
NL Nederland
AÖsterreich
PPortugal
FIN Suomi/Finland
SSverige
UK United Kingdom
IS Ísland
FL Liechtenstein
NNorge

21.02.00

µη διαθέσιµη έκθεση
13.04.00
08.05.00

µη διαθέσιµη έκθεση
30.12.99

Μάρτιος 2000
Απρίλιος 00
µη διαθέσιµη έκθεση
04.02.00
30.03.00
27.12.99

∆εκέµβριος 1999
10.01.00
22.12.99
23.12.99
10.04.00
17.01.00
Ιούλιος 2000

“Χώρες υποψήφιες για ένταξη”:
BG Bălgarija (δεν ζητήθηκε η υποβολή έκθεσης, διότι η συµµετοχή ξεκίνησε το 1999)
Česká Republika
02.02.00
CZ Ιούλιος 2000
CY Kypros
µη διαθέσιµη έκθεση
EE Eesti
LA Latvija
µη διαθέσιµη έκθεση
LT Lietuva
16.6.00
µη διαθέσιµη έκθεση
HU Magyarország
MT Malta
µη διαθέσιµη έκθεση
PL Polska
10.03.00
RO România
30.12.99
SI Slovenija (δεν ζητήθηκε η υποβολή έκθεσης διότι η συµµετοχή ξεκίνησε το 1999)
µη διαθέσιµη έκθεση
SV Slovenská Republika
2. : Εκθέσεις των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

συντοµογραφία – οργανισµός – ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης
EΣΣΟ: Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων – 31 Μαρτίου 2000
UNICE-UEAPME-CEEP: Ένωση Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνοµοσπονδιών Ευρώπης – 29 Ιουνίου
2000
3. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης δυνάµει του άρθρου 10, παράγραφος 2 της απόφασης:
συντοµογραφία – οργανισµός
D&T: Deloitte & Touche (B-1831 Diegem

Υπενθυµίζεται ότι οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνονται µαζί µε την παρούσα έκθεση της Επιτροπής στην
ιστοθέση του προγράµµατος Leonardo da Vinci (http://europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆έσµες και δράσεις του προγράµµατος Leonardo da Vinci (1995-1999)

∆έσµη I. Στήριξη για τη βελτίωση των συστηµάτων και των διατάξεων για την επαγγελµατική κατάρτιση στα κράτη
µέλη
∆ράσεις
I.1.1 ∆ιακρατικά δοκιµαστικά σχέδια
I.1.1.α –βελτίωση της ποιότητας της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και της µετάβασης των νέων στον εργασιακό βίο
I.1.1.β – βελτίωση της ποιότητας των διατάξεων των κρατών µελών για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση
I.1.1.γ – επαγγελµατική ενηµέρωση και προσανατολισµός
I.1.1.δ – προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
I.1.1.ε – βελτίωση της ποιότητας των διατάξεων για την επαγγελµατική κατάρτιση υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην

αγορά εργασίας

I.1.2 ∆ιακρατικά προγράµµατα τοποθετήσεων και ανταλλαγών
I.1.2.α - διακρατικά προγράµµατα τοποθέτησης νέων σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση
I.1.2.β - διακρατικά προγράµµατα τοποθέτησης νέων εργαζοµένων
I.1.2.γ – διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών διδασκόντων

∆έσµη II. Στήριξη για τη βελτίωση των δράσεων επαγγελµατικής κατάρτισης, περιλαµβανοµένης της συνεργασίας
πανεπιστηµίων-βιοµηχανίας, που αφορά τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους
∆ράσεις
II.1.1 ∆ιακρατικά δοκιµαστικά σχέδια
II.1.1.α – καινοτοµία στην κατάρτιση
II.1.1.β – επένδυση στη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση των εργαζοµένων
II.1.1.γ – µεταφορά τεχνολογικής καινοτοµίας στο πλαίσιο της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων στο

τοµέα της συνεχούς κατάρτισης
II.1.1.δ – προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω της
πραγµατοποίησης σχεδίων

II.1.2 ∆ιακρατικά προγράµµατα τοποθετήσεων και ανταλλαγών
II.1.2.α – διακρατικά προγράµµατα τοποθετήσεων σε επιχειρήσεις για άτοµα που παρακολουθούν πανεπιστηµιακή

κατάρτιση και για πτυχιούχους
II.1.2.β – διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων ή/και φορέων κατάρτισης
II.1.2.γ – διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών υπεύθυνων κατάρτισης

∆έσµη III. Στήριξη για την ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων, γνώσεων καθώς και για τη διάδοση της καινοτοµίας
στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
∆ράσεις
III.1 Συνεργασία για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων
III.1.α – διακρατικά δοκιµαστικά σχέδια
III.1.β –διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών
III.2 Ανάπτυξη των γνώσεων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
III.2.α – έρευνες και αναλύσεις στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
III.2.β – ανταλλαγή συγκρίσιµων δεδοµένων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
III.3 Ανάπτυξη της διάδοσης της καινοτοµίας στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης
III.3.α – σχέδια µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα
III.3.β – διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών (επισκέψεις µελέτης)

∆έσµη IV. Συνοδευτικές δράσεις
∆ράσεις
IV.1 ∆ίκτυο συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών
IV.2 ∆ράσεις ενηµέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
EUR-18, Κοινοτικές δεσµεύσεις 1995-1999 στο πλαίσιο της γραµµής προϋπολογισµού B3-1021, σε εκατ.
ευρώ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
1995

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
1996

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
1997

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
1998

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
1999

Σύνολο
19951999

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

66,97

77,94

62,47

66,63

36,05

310,06

∆έσµη I

25,73

33,48

28,75

34,38

20,93

143,27

10,90

11,84

10,22

12,64

8,82

54,42

6,55
2,02
1,99

9,24
2,47
2,09

7,60
2,89
1,80

9,07
3,34
2,47

5,24
1,74
0,67

37,71
12,46
9,03

4,26

7,83

6,25

6,86

4,45

29,66

34,84

44,46

33,72

32,25

15,12

160,39

14,31
9,72
8,49

14,90
16,67
10,13

11,94
13,00
7,07

11,66
11,79
6,60

4,58
6,21
3,20

57,39
57,38
35,49

2,33

2,74

1,71

2,20

1,14

10,12

I.1.1.α – ποιότητα της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και µετάβαση
στον εργασιακό βίο
I.1.1.β – ποιότητα της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης
I.1.1.γ – επαγγελµατική ενηµέρωση και προσανατολισµός
I.1.1.δ – ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στον τοµέα της
επαγγελµατικής κατάρτισης
I.1.1.ε – επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά
εργασίας

∆έσµη II

II.1.1.α – καινοτοµία στην επαγγελµατική κατάρτιση
II.1.1.β – επένδυση στη συνεχή κατάρτιση των εργαζοµένων
II.1.1.γ – µεταφορά των τεχνολογικών καινοτοµιών για τις
επιχειρήσεις/πανεπιστήµια
II.1.1.δ – ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών στον τοµέα της

επαγγελµατικής κατάρτισης

Μεταβατικές δράσεις

6,40

6,40

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

45,70

50,81

54,00

45,08

60,51

256,10

∆έσµη I

28,63

29,36

29,37

27,79

35,89

151,04

∆έσµη II

14,23

21,42

24,30

17,28

24,52

101,75

II.1.2.α – τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις για πανεπιστήµια /πτυχιούχους
II.1.2.β – ανταλλαγές επιχειρήσεων - πανεπιστηµίων/οργανισµών

13,75
0,38

20,59
0,37

23,11
0,74

16,59
0,27

23,58
0,63

97,62
2,39

0,10

0,46

0,45

0,43

0,31

1,75

III.1.β – ανταλλαγές για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων

0,10

0,03

0,32

0,00

0,10

0,56

Μεταβατικές δράσεις

2,75

I.1.2.α – τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας νέων στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση
I.1.2.β – τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας νέων εργαζοµένων
I.1.2.γ – ανταλλαγές εκπαιδευτών

κατάρτισης
II.1.2.γ – ανταλλαγές υπεύθυνων κατάρτισης

∆έσµη III

∆ΙΑΦΟΡΑ

2,75

27,00

25,50

33,23

29,73

45,07

160,53

III.1.α – δοκιµαστικά σχέδια για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων
III.2.α - έρευνες και αναλύσεις
III.2.β – ανταλλαγή συγκρίσιµων στοιχείων (“στατιστικές”)
III.3.α – σχέδια µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα
∆έσµη IV.1

5,05
6,85
2,86

4,39
6,03
1,30
2,34

5,79
7,86
2,15
4,54

5,59
5,42
1,12
4,19

2,63
0,00
1,00
18,37

23,44
26,16
5,57
32,30

IV.1.α – ΕΜΣ, Εθνικά Κέντρα Τεκµηρίωσης για τον επαγγελµατικό
προσανατολισµό
IV.1.β – υλοποίηση διακρατικών συνεταιρισµών
IV.1.γ – ευχέρεια πρόσβασης, διάδοση και µεταφορά

8,67

8,75

9,32

9,96

14,90

51,61

0,00

0,01

0,00
0,02

0,00
0,11

0,00
0,05

0,01
0,18

3,16
0,41

1,62
1,08

2,92
0,63

2,78
0,55

3,82
4,30

14,29
6,97

139,67

154,25

149,70

141,44

141,63

726,69

∆έσµη III

∆έσµη IV.2
IV.2.α – ενηµέρωση, τηλεµατικές συνδέσεις και βάσεις δεδοµένων
IV.2.β – παρακολούθηση και αξιολόγηση

ΣΥΝΟΛΟ

Ας σηµειωθεί ότι οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν µόνο τα κράτη µέλη της Ευρώπης των 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Leonardo da Vinci, Κατανοµή κοινοτικών κεφαλαίων ανά χώρα (σε εκατ. €), 1995-1999
Χώρα

Αποκεντρωµένες ενέργειες κινητικότητας
(I.1.2α-γ)
(δεσµεύσεις για συνολικές εθνικές επιχορηγήσεις 1995-1999)

B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
(EUR)*
IS
FL
N
EUR-18
BG
CY
CZ
EE
HU
LT
LA
PL
RO
SI
SV

Υποψήφιες για ένταξη
ΣΥΝΟΛΟ

Όλες οι άλλες δράσεις
µε εξαίρεση τη δέσµη
III.3.β (επισκέψεις
µελέτης) και τη δέσµη
IV (συνοδευτικές
δράσεις)

3,983
2,503
27,962
5,419
17,704
20,489
2,168
22,892
0,752
6,098
3,561
5,135
2,639
3,833
22,424
--0,801
0,327
2,285
150,975

17,968
11,226
74,000
21,620
49,582
64,712
14,396
62,275
5,405
19,502
16,047
17,651
14,533
13,950
66,186
9,660
3,248
0,794
9,231
491,986

--0,145
1,148
0,345
1,326
0,591
0,676
3,855
2,528
--0,909
11,523

1,120
1,310
3,996
0,764
5,364
1,584
1,144
5,648
5,982
0,534
3,394
30,840

162,498

522,826

Πηγή: υπολογισµοί της Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός
* EUR = σχέδια που υπέβαλαν ευρωπαϊκοί οργανισµοί, δηλαδή κοινωνικοί εταίροι σε κοινοτικό επίπεδο,
ευρωπαϊκές οµοσπονδίες εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ειδικούς τοµείς, ή οργανισµοί και
οργανώσεις µε ευρωπαϊκό καθεστώς και πεδίο δράσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Αριθµός δοκιµαστικών σχεδίων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος
Leonardo da Vinci για τις δέσµες I και II ανά χώρα, 1995-1999
∆οκιµαστικά σχέδια δέσµη I
∆οκιµαστικά σχέδια δέσµη II
Χώρα του
υπεύθυνου I.1.1.α I.1.1.β I.1.1.γ I.1.1.δ I.1.1.ε II.1.1.α II.1.1.β II.1.1.γ II.1.1.δ Σύνολο
υλοποίησης
του σχεδίου
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
(EUR)*
IS
FL
N
EUR-18

15
14
64
17
51
58
5
55
4
19
11
16
15
23
48
--3
--8
426

15
7
26
22
33
28
7
35
3
10
16
18
7
6
37
--4
--9
283

2
1
9
5
14
21
4
18
1
2
3
4
2
2
13
--1
1
1
104

1
--9
3
9
10
4
18
3
--1
1
--2
9
------1
71

13
8
21
12
33
34
7
33
3
7
3
10
6
5
30
--3
--7
235

17
16
55
28
38
72
15
54
2
16
8
20
12
13
54
25
3
3
9
460

15
11
56
17
38
59
8
55
7
16
9
11
10
15
65
24
--1
7
424

5
2
45
19
34
43
8
40
1
6
11
9
13
2
34
2
3
1
4
282

--1
13
3
8
8
2
10
--4
--4
3
6
18
4
------84

83
60
298
126
258
333
60
318
24
80
62
93
68
74
308
55
17
6
46
2369

BG
CY
CZ
EE
HU
LT
LA
PL
RO
SI
SV
Υποψήφιες
για ένταξη
χώρες

----4
3
11
5
4
14
3
1
4
49

1
--10
1
5
2
1
7
11
1
6
45

2
--3
--2
------5
--1
13

--------1
----1
2
--1
5

1
2
3
1
4
2
--1
3
--2
19

2
2
5
--3
1
--4
3
--1
21

--3
1
--3
1
--3
3
2
4
20

1
1
4
1
----1
4
8
--5
25

--1
------------1
1
--3

7
9
30
6
29
11
6
34
39
5
24
200

ΣΥΝΟΛΟ

475

328

117

76

254

481

444

307

87

2569

Πηγή: υπολογισµοί της Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός
* EUR = σχέδια που υπέβαλαν ευρωπαϊκές οργανώσεις, δηλαδή κοινωνικοί εταίροι σε κοινοτικό επίπεδο,
ευρωπαϊκές οµοσπονδίες εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ειδικούς τοµείς, ή οργανισµοί και
οργανώσεις µε ευρωπαϊκό καθεστώς και πεδίο δράσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Αριθµός σχεδίων του προγράµµατος Leonardo da Vinci στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων
ανά χώρα, 1995-1999
Χώρα του Γλωσσικά
υπεύθυνου δοκιµαστικά
υλοποίησης σχέδια
του σχεδίου
III.1.α
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK
(EUR)*
IS
FL
N
EUR-18
BG
CY
CZ
EE
HU
LT
LA
PL
RO
SI
SV
Υποψήφιες
για
ένταξη
χώρες

ΣΥΝΟΛΟ

Έρευνες
αναλύσεις

και Συγκρίσιµα
Σχέδια
µε
στοιχεία
πολλαπλασιαστι
(“στατιστικές”) κό αποτέλεσµα
III.2.α
III.2.β
III.3.α

8
4
49
6
8
23
4
29
1
3
2
4
6
2
24
3
1
--2
179

6
5
18
9
16
16
5
29
3
7
7
6
2
2
29
8
1
--3
172

2
1
------1
------2
--1
1
1
5
------1
15

11
5
30
8
33
40
13
29
5
13
18
7
5
6
42
1
2
--5
273

1
1
4
--3
1
--1
1
--3
15

----1
--------2
------3

1
--1
------1
1
--1
--5

1
------4
--1
1
2
----9

194

175

20

282

Πηγή: υπολογισµοί της Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός
* EUR = σχέδια που υπέβαλαν ευρωπαϊκές οργανώσεις, δηλαδή κοινωνικοί εταίροι σε κοινοτικό επίπεδο,
ευρωπαϊκές οµοσπονδίες εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ειδικούς τοµείς, ή οργανισµοί και

οργανώσεις µε ευρωπαϊκό καθεστώς και πεδίο δράσης
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