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(Σλοβακική παροιµία)

I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο ενός ευρωπαίου επιτρόπου περιλαµβάνει ρητά την
πολυγλωσσία στα θέµατα αρµοδιότητάς του. Το παρόν έγγραφο είναι η πρώτη ανακοίνωση
της Επιτροπής που διερευνά αυτόν τον τοµέα πολιτικής. Συµπληρώνει την τρέχουσα
πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των ευρωπαίων
πολιτών και των θεσµικών οργάνων που τους υπηρετούν. Επίσης, η ανακοίνωση:
• επαναβεβαιώνει την αφοσίωση της Επιτροπής στην πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
• παρουσιάζει τη στρατηγική της Επιτροπής για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην
ευρωπαϊκή κοινωνία, στην οικονοµία και στο εσωτερικό της Επιτροπής· και
• προτείνει διάφορες συγκεκριµένες δράσεις µε βάση αυτό το στρατηγικό πλαίσιο.
I.1

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεµελιώνεται στην αρχή της «ενότητας στη διαφορά»: διαφορετικοί
πολιτισµοί, ήθη, έθιµα και πεποιθήσεις – διαφορετικές γλώσσες. Πέρα από τις 201 επίσηµες
γλώσσες της Ένωσης, υπάρχουν ακόµη 60 περίπου αυτόχθονες γλώσσες και πλήθος µη
αυτόχθονων γλωσσών που µιλιούνται από τις κοινότητες των µεταναστών2.
Αυτή ακριβώς η πολυµορφία κάνει την Ευρώπη αυτό που είναι: όχι ένα «χωνευτήρι» µέσα
στο οποίο σβήνουν οι διαφορές αλλά ένα κοινό σπίτι στο οποίο η πολυµορφία τιµάται και
όπου οι πολλές µητρικές µας γλώσσες αποτελούν πηγή πλούτου και γέφυρα αλληλεγγύης και
αλληλοκατανόησης.
Η γλώσσα είναι η πιο άµεση έκφραση πολιτισµού· είναι το στοιχείο που µας δίνει την
ανθρώπινη ιδιότητά µας, που δίνει στον καθένα µας µια αίσθηση ταυτότητας. Το άρθρο 22
του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3 ορίζει ότι η Ένωση σέβεται
την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία Το άρθρο 21 απαγορεύει τις
1
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21 µε τη συµπερίληψη των ιρλανδικών από το 2007 και µετά· 23 όταν προστεθούν τα βουλγαρικά και
τα ρουµανικά.
Βλέπε τη µελέτη Ευρωµωσαϊκό στη διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/index_el.html
Επίσηµη Εφηµερίδα C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
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διακρίσεις λόγω διάφορων παραγόντων ένας από τους οποίους είναι η γλώσσα. Ο σεβασµός
της γλωσσικής πολυµορφίας, µαζί µε το σεβασµό του ατόµου, την ανοιχτή στάση απέναντι σε
άλλους πολιτισµούς, την ανεκτικότητα και την αποδοχή των άλλων, αποτελεί βασική αξία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης4. Εποµένως, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών της για την προάσπιση της πολυγλωσσίας έχει άµεσο αντίκτυπο στη ζωή του κάθε
πολίτη.
I.2

Τι σηµαίνει πολυγλωσσία;

Ο όρος «πολυγλωσσία» αναφέρεται τόσο στην ικανότητα ενός ατόµου να χειρίζεται πολλές
γλώσσες όσο και στη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων σε µια γεωγραφική
περιοχή. Στο παρόν έγγραφο ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει το νέο τοµέα
πολιτικής της Επιτροπής ο οποίος προάγει τη δηµιουργία ενός κλίµατος ευνοϊκού για την
πλήρη έκφραση όλων των γλωσσών και για την άνθηση της διδασκαλίας και της εκµάθησης
ποικιλίας γλωσσών.
Η πολιτική πολυγλωσσίας της Επιτροπής έχει τρεις στόχους:
• να ενθαρρύνει την εκµάθηση γλωσσών και να προαγάγει τη γλωσσική πολυµορφία στην
κοινωνία·
• να προαγάγει µια υγιή πολυγλωσσική οικονοµία και
• να παράσχει στους πολίτες πρόσβαση στη νοµοθεσία, στις διαδικασίες και στις
πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα.
Η επίτευξη περαιτέρω προόδου εναπόκειται στα κράτη µέλη (είτε σε εθνικό είτε σε
περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο), ωστόσο και η Επιτροπή θα καταβάλει από την πλευρά
της κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της για να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέµα της πολυγλωσσίας και για να βελτιώσει τη συνοχή των
δράσεων που αναλαµβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα.

II

ΜΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

II.1

Η εκµάθηση ξένων γλωσσών

II.1.1

Οι γλωσσικές δεξιότητες

Η ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας σε περισσότερες από µία γλώσσες – ήδη
καθηµερινή πραγµατικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο –
αποτελεί χρήσιµη δεξιότητα για τη ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Μας βοηθά να
γίνουµε πιο ανοιχτοί στην κουλτούρα και στη νοοτροπία άλλων ανθρώπων5, βελτιώνει τις
γνωστικές µας δεξιότητες και ενισχύει τη δεξιότητα του µαθητή στη µητρική του γλώσσα·
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Βλέπε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ανακήρυξη του 2001 ως
ευρωπαϊκού έτους γλωσσών (1934/2000) της 17.7.2000.
Η κατανόηση άλλων πολιτισµών στηρίζεται στην εκµάθηση των γλωσσών που δίνουν έκφραση σε
αυτούς τους πολιτισµούς· γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Επιτροπή δεν προωθεί τη χρήση τεχνητών
γλωσσών, οι οποίες, εξ ορισµού, δεν έχουν πολιτισµικές αναφορές.
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δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επωφεληθούν από την ελευθερία να εργαστούν ή να
σπουδάσουν σε άλλο κράτος µέλος.
Το Μάρτιο του 2002 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν,
κατά τη σύνοδό τους στη Βαρκελώνη,6 τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών
από πολύ νεαρή ηλικία. Μακροπρόθεσµος στόχος της Επιτροπής είναι να αυξήσει
εξατοµικευµένα την πολυγλωσσία ώσπου ο κάθε πολίτης να έχει πρακτικές δεξιότητες
χειρισµού τουλάχιστον δύο γλωσσών πέρα από τη µητρική του γλώσσα7.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου8, οι µισοί πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δηλώνουν ότι µπορούν να συζητήσουν σε µια τουλάχιστον γλώσσα εκτός της
µητρικής τους. Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα και µε την κοινωνική οµάδα: το
99% των Λουξεµβουργιανών, το 93% των Λεττονών και των Μαλτέζων και το 90% των
Λιθουανών γνωρίζουν τουλάχιστον µία ακόµη γλώσσα εκτός της µητρικής τους, ενώ η
µεγάλη πλειονότητα των Ούγγρων (71%), των Βρετανών (70%), των Ισπανών, των Ιταλών
και των Πορτογάλων (64% και στις τρεις περιπτώσεις) κατέχουν µόνο τη µητρική τους
γλώσσα. Οι άνδρες, η νεολαία και οι κάτοικοι των πόλεων µιλούν µια ξένη γλώσσα σε
µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τις γυναίκες, τους ηλικιωµένους και τους κατοίκους της
υπαίθρου αντιστοίχως.
Το ποσοστό των µαθητών του δηµοτικού που µαθαίνουν µια ξένη γλώσσα
αυξάνεται.9Ωστόσο, ο µέσος αριθµός ξένων γλωσσών που διδάσκονται στα δευτεροβάθµια
σχολεία απέχει ακόµη αρκετά από το στόχο που τέθηκε στη Βαρκελώνη. Επιπλέον, η φράση
«εκµάθηση ξένης γλώσσας» τείνει όλο και περισσότερο να σηµαίνει απλώς «εκµάθηση
αγγλικών»· η Επιτροπή έχει ήδη τονίσει ότι «τα αγγλικά δεν αρκούν»10.
II.1.2

Με ποιον τρόπο βοηθά η Κοινότητα να αναπτυχθούν οι γλωσσικές δεξιότητες και να
προαχθεί η γλωσσική πολυµορφία;

Το 200311 η Επιτροπή δεσµεύθηκε να προωθήσει 45 νέες ενέργειες µε σκοπό να ενθαρρύνει
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εργαστούν από την πλευρά τους για να γίνει
«ένα σηµαντικό βήµα προόδου στην προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών και της
γλωσσικής πολυµορφίας». Οι προαναφερόµενες ενέργειες συµπληρώνουν τις πολυάριθµες
άλλες µορφές υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια, µε πρωτοπόρο το
πρόγραµµα LINGUA, που ξεκίνησε το 1990. Έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ
ετησίως µέσω των προγραµµάτων Socrates και Leonardo da Vinci στα εξής: υποτροφίες για
τη µετεκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών στο εξωτερικό, τοποθέτηση βοηθών ξένων
γλωσσών σε σχολεία, χρηµατοδότηση ανταλλαγών σχολικών τάξεων για να δοθούν κίνητρα
στους µαθητές να µάθουν ξένες γλώσσες, δηµιουργία νέων κύκλων µαθηµάτων ξένων
γλωσσών σε CD και στο ∆ιαδίκτυο και προγράµµατα για την αύξηση της ενηµέρωσης γύρω
από τα πλεονεκτήµατα της εκµάθησης ξένων γλωσσών. Με την εκπόνηση στρατηγικών
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, 15 και 16 Μαρτίου 2002, Συµπεράσµατα της Προεδρίας,
µέρος Ι, 43.1.
COM (2003) 449: Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας: Σχέδιο
∆ράσης 2004 – 2006· COM (1995) 590: Λευκό βιβλίο µε τίτλο «∆ιδασκαλία και Εκµάθηση»
Ευρωβαρόµετρο 63.4
Key data on teaching languages at school in Europe [Βασικά αριθµητικά στοιχεία για τη διαδιασκαλία
ξένων γλωσσών στο σχολείο], Eurydice, 2005, ISBN 92 894 8681-3.
COM(2003) 449
COM(2003) 449
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µελετών, η Επιτροπή προάγει το διάλογο, την καινοτοµία και την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών12. Επιπλέον, οι γενικές δράσεις των κοινοτικών προγραµµάτων για την
ενθάρρυνση της κινητικότητας και των διακρατικών εταιρικών συµπράξεων δίνουν κίνητρα
στους συµµετέχοντες να µάθουν ξένες γλώσσες.
Οι ανταλλαγές νέων, οι αδελφοποιήσεις πόλεων και η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
προωθούν επίσης την πολυγλωσσία. Από το 1997 το πρόγραµµα Πολιτισµός έχει
χρηµατοδοτήσει τη µετάφραση περίπου 2 000 λογοτεχνικών έργων από ευρωπαϊκές γλώσσες
και προς αυτές.
Τα νέα προγράµµατα που προτάθηκαν µε σκοπό να εφαρµοστούν από το 2007 (Πολιτισµός
2007, Νεολαία σε δράση και ∆ια βίου µάθηση) θα διατηρήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω
αυτό το είδος υποστήριξης.
Επιπλέον, η Κοινότητα παρέχει τη βασική χρηµατοδοτική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο για τις Λιγότερο ∆ιαδεδοµένες Γλώσσες13 (µη κυβερνητική οργάνωση που
εκπροσωπεί τα συµφέροντα περισσότερων από 40 εκατοµµυρίων πολιτών οι οποίοι ανήκουν
σε περιφερειακές και µειονοτικές γλωσσικές κοινότητες) και στα δίκτυα Mercator,14 δίκτυα
πανεπιστηµίων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα για τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες
της Ευρώπης. Ύστερα από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δροµολόγησε,
το 2004, µια µελέτη σκοπιµότητας για τη σύσταση, πιθανώς, ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών και τη Γλωσσική Πολυµορφία. Η µελέτη15 καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες στον τοµέα αυτό και προτείνει δύο
επιλογές: την ίδρυση ενός οργανισµού ή ενός ευρωπαϊκού δικτύου «κέντρων γλωσσικής
πολυµορφίας». Η Επιτροπή πιστεύει ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν η δηµιουργία ενός
δικτύου, ως επόµενο βήµα, το οποίο, όπου είναι δυνατόν, θα έπρεπε να στηρίζεται σε
υφιστάµενες δοµές· η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα χρηµατοδότησής του σε πολυετή
βάση µέσω του προγράµµατος που προτάθηκε για τη δια βίου µάθηση.
II.1.3

Βασικοί τοµείς δράσης σε εκπαιδευτικά συστήµατα και εκπαιδευτικές πρακτικές

Τα κράτη µέλη συµφώνησαν το 2000 στη Λισσαβώνα να εγκαθιδρύσουν µια πραγµατική
εσωτερική αγορά, να αναβαθµίσουν την έρευνα και την ανάπτυξη και να βελτιώσουν την
εκπαίδευση ώστε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η «δυναµικότερη και ανταγωνιστικότερη
οικονοµία της γνώσης σε παγκόσµιο επίπεδο» µε ορίζοντα το 2010. Το ίδιο υπογραµµίστηκε
επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση
και την απασχόληση - Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισαβόνας»16 και στις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (20052008)17. Στο πλαίσιο της διαδικασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», τα κράτη µέλη
συµφωνούν να επιδιώξουν κοινούς στόχους και εργάζονται για να τους επιτύχουν
καθορίζοντας δείκτες και σηµεία αναφοράς, ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές και
διενεργώντας αξιολογήσεις από οµότιµους ειδικούς. Τα κράτη µέλη αναγνώρισαν ως

12
13
14
15

16
17

EL

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/key/studies_en.html
http://www.eblul.org
http://www.mercator-central.org/
Feasibility Study concerning the Creation of a European Agency for Linguistic Diversity and Language
Learning, τελική έκθεση, Mάιος 2005·
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/linguistic_diversity_study_en.pdf
COM (2005) 24 της 2.2.2005.
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf
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προτεραιότητα τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και µια οµάδα εθνικών
εµπειρογωµόνων στον τοµέα των ξένων γλωσσών18 διατύπωσε συστάσεις προς τα κράτη
µέλη19 στις οποίες στηρίχθηκαν ορισµένες από τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε τους
βασικούς τοµείς δράσης.
Εθνικές στρατηγικές
Οι εµπειρογνώµονες εντόπισαν την ανάγκη, όσον αφορά τα εθνικά σχέδια, να
δίνουν συνοχή και προσανατολισµό στις δράσεις προώθησης της πολυγλωσσίας
σε επίπεδο ατόµων και κοινωνίας γενικότερα. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να θέτουν
σαφείς στόχους για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στις διάφορες βαθµίδες της
εκπαίδευσης και να συνοδεύονται σταθερά από την προσπάθεια αύξησης της
ευαισθητοποίησης για τη γλωσσική πολυµορφία. Η διδασκαλία των περιφερειακών
και των µειονοτικών γλωσσών θα πρέπει επίσης να ληφθεί δεόντως υπόψη, το ίδιο
και η παροχή ευκαιριών στους µετανάστες να µάθουν τη γλώσσα της χώρας
υποδοχής τους (το ίδιο, επίσης, και η διδασκαλία των γλωσσών των µεταναστών).
Βελτίωση της κατάρτισης των διδασκόντων
Τα προγράµµατα και οι δοµές κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών πρέπει να
ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων που θα
πρέπει να αποκτούν οι µαθητές και οι φοιτητές. Η Επιτροπή χρηµατοδότησε την
εκπόνηση µιας νέας, ανεξάρτητης µελέτης η οποία, χρησιµοποιώντας ορθές
πρακτικές απ’όλη την Ευρώπη,20 πρότεινε έναν κοινό πυρήνα ικανοτήτων και αξιών
που θα πρέπει να διδάσκουν οι καθηγητές ξένων γλωσσών στην Ευρώπη. Η
Επιτροπή θα συντονίσει το διάλογο γύρω από αυτό το θέµα, µε σκοπό την έκδοση
σύστασης.
Εκµάθηση ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία
Στις περισσότερες χώρες οι µισοί τουλάχιστον µαθητές της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης µαθαίνουν σήµερα µια ξένη γλώσσα.21 Ωστόσο, όπως κατέστησε σαφές
η Επιτροπή παλαιότερα22, η εκµάθηση ξένων γλωσσών σε πολύ νεαρή ηλικία
προσφέρει πλεονεκτήµατα µόνον εφόσον οι διδάσκοντες είναι ειδικά καταρτισµένοι
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πολύ µικρά παιδιά, εφόσον οι τάξεις είναι
αρκετά µικρές, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο διδακτικό υλικό και εφόσον
αφιερώνεται επαρκής χρόνος στο αναλυτικό πρόγραµµα για τη διδασκαλία των
ξένων γλωσσών.
Ολοκληρωµένη εκµάθηση περιεχοµένου και γλώσσας

18

19
20

21
22

EL

Η οµάδα εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των ξένων γλωσσών συστάθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και περιλαµβάνει έναν εµπειρογνώµονα διορισµένο από τα
περισσότερα κράτη µέλη.
Η πιο πρόσφατη έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/lang2004.pdf
European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
για την εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών - Πλαίσιο αναφοράς) των Michael Kelly, Michael
Grenfell κ.ά., Πανεπιστήµιο του Σαουθάµπτον, Ηνωµένο Βασίλειο
Key data on teaching languages at school in Europe [Βασικά αριθµητικά στοιχεία για τη διδασκαλία
ξένων γλωσσών στο σχολείο], ό.π.
COM(2003) 449

6

EL

Ένα πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η λουξεµβουργιανή προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολήθηκε µε τις εξελίξεις στην ολοκληρωµένη εκµάθηση
περιεχοµένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ), σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο οι µαθητές
διδάσκονται κάποιο µάθηµά τους στην ξένη γλώσσα. Η προσέγγιση αυτή
εφαρµόζεται ολοένα και περισσότερο σε όλη την Ευρώπη και προσφέρει
µεγαλύτερες ευκαιρίες έκθεσης σε ξενόγλωσσο περιβάλλον στο πλαίσιο του
σχολικού προγράµµατος.
Οι ξένες γλώσσες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν
ενεργητικότερο ρόλο στην προώθηση της πολυγλωσσίας στους φοιτητές και στο
προσωπικό τους αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να
οµολογήσουµε ότι η τάση που παρατηρείται σε µη αγγλόφωνες χώρες να διεξάγεται
η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα, αντί της εθνικής ή της περιφερειακής γλώσσας,
µπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη ζωτικότητα αυτών των γλωσσών. Η
Επιτροπή σκοπεύει σύντοµα να µελετήσει αυτό το φαινόµενο προσεκτικότερα.
Ανάπτυξη του ακαδηµαϊκού πεδίου της πολυγλωσσίας
Τα τελευταία χρόνια διάφορα πανεπιστήµια δηµιούργησαν έδρες σε γνωστικά
αντικείµενα που συνδέονται µε την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισµικότητα στην
ευρωπαϊκή κοινωνία. Η τρέχουσα χρηµατοδότηση που παρέχει η Επιτροπή για
έρευνα στον τοµέα της γλωσσικής πολυµορφίας θα µπορούσε να συµπληρωθεί από
δίκτυα τέτοιων πανεπιστηµιακών εδρών, κατ’ αναλογία µε την επιτυχηµένη δράση
Jean Monnet.
Ευρωπαϊκός ∆είκτης Γλωσσικών Γνώσεων
Οι εργασίες για τον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων, που αποτελεί το θέµα
πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής,23 έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά· θα
συγκεντρωθούν αξιόπιστα στοιχεία για τις πραγµατικές γλωσσικές δεξιότητες των
νέων και θα προκύψουν πολύτιµες πληροφορίες για τους διαµορφωτές πολιτικής.

23
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II.2

Έρευνα και ανάπτυξη στην πολυγλωσσία

Τα ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται µε την πολυγλωσσία σε
δύο τοµείς ειδικότερα, στους οποίους επενδύουν περίπου 20 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Το
πρόγραµµα «Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας» περιλαµβάνει έρευνα για την
υπερπήδηση των γλωσσικών φραγµών µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας, όπως:
• εργαλεία παραγωγικότητας για µεταφραστές (µεταφραστικές µνήµες, επιγραµµικά λεξικά
και θησαυροί)·
• διαλογικά συστήµατα ηµιαυτόµατης µετάφρασης για ταχεία, υψηλής ποιότητας
µετάφραση κειµένων σε ειδικούς τοµείς·
• πλήρως αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µετάφρασης χαµηλής έως και µέτριας ποιότητας·
και
• αναγνώριση και σύνθεση τεχνητής φωνής, διάλογος και µετάφραση.
Το ερευνητικό πρόγραµµα στον τοµέα των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών
υποστηρίζει την έρευνα για τα γλωσσικά θέµατα που συνδέονται µε την κοινωνική ένταξη ή
τον αποκλεισµό, µε τη συγκρότηση της ταυτότητας, µε τη συµµετοχή στην πολιτική, µε τις
πολιτισµικές διαφορές και µε τη διαπολιτισµική κατανόηση. Περιλαµβάνονται τα ζητήµατα
της γλωσσικής πολυµορφίας, των µειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών και των
προβληµάτων γλώσσας των µεταναστών και των εθνοτικών µειονοτήτων.
II.3

∆ράση για µια πολύγλωσση κοινωνία

Η Επιτροπή:
• θα εφαρµόσει, σε συνεργασία µε κράτη µέλη, τον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών
γνώσεων·
• θα ενθαρρύνει το διάλογο και θα εκδώσει σύσταση σχετικά µε τους τρόπους
εκσυγχρονισµού της κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών·
• το 2006 θα δηµοσιεύσει µελέτη για τις ορθότερες πρακτικές διδασκαλίας ξένων
γλωσσών σε πολύ νεαρή ηλικία·
• µέσω του προταθέντος προγράµµατος για τη δια βίου µάθηση, θα υποστηρίξει µελέτες
σχετικά µε την κατάσταση της πολυγλωσσίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και σχετικά
µε τη δηµιουργία πανεπιστηµιακών εδρών σε τοµείς σπουδών που συνδέονται µε την
πολυγλωσσία και τη διαπολιτισµικότητα·
• θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη διδασκαλία και την εκµάθηση ξένων γλωσσών
µέσω των προγραµµάτων συνεργασίας της στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης,
της νεολαίας, της άσκησης της ιδιότητας του πολίτη και του πολιτισµού·
• θα διερευνήσει τρόπους υποστήριξης δικτύων γλωσσικής πολυµορφίας, µέσω του νέου
ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη δια βίου µάθηση· και
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• θα ενισχύσει, στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα, τις δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας
που αφορά τις γλώσσες, µε ιδιαίτερη έµφαση στις νέες τεχνολογίες αυτόµατης
µετάφρασης, και θα εξετάσει τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορέσει
να ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στις νέες τεχνολογίες της µετάφρασης και της
διερµηνείας. Στο ίδιο πλαίσιο, τα γλωσσικά θέµατα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος
των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στους τοµείς των κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστηµών.

Τα κράτη µέλη καλούνται:
• να καταρτίσουν εθνικά σχέδια µε τα οποία θα δίνουν µορφή, συνοχή και προσανατολισµό
στις δράσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας, καθώς επίσης να αυξήσουν τη χρήση
και την παρουσία ποικιλίας γλωσσών στην καθηµερινή ζωή24·
• να επανεξετάσουν τις ισχύουσες ρυθµίσεις τους για την κατάρτιση των καθηγητών ξένων
γλωσσών µε βάση τα πορίσµατα της µελέτης «European Profile for Language Teacher
Education» (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπαίδευση των καθηγητών ξένων
γλωσσών)·25
• να επανεξετάσουν τις ισχύουσες ρυθµίσεις τους για την εκµάθηση ξένων γλωσσών από
πολύ νεαρή ηλικία µε βάση την ορθότερη πρακτική σε όλη την Ευρώπη· και
• να εφαρµόσουν στην πράξη τα συµπεράσµατα της λουξεµβουργιανής προεδρίας σχετικά
µε την ολοκληρωµένη εκµάθηση περιεχοµένου και γλώσσας, καθώς επίσης να αυξήσουν
την ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη αυτής της προσέγγισης ανταλλάσσοντας
πληροφορίες και επιστηµονικές συµβουλές για τις ορθές πρακτικές ΟΕΠΓ και για την
ειδική κατάρτιση των καθηγητών ΟΕΠΓ.

III

Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

III.1

Η συµβολή των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει µια πολύ ανταγωνιστική οικονοµία. Οι δεξιότητες
διαπολιτισµικής επικοινωνίας αποκτούν όλο και µεγαλύτερο ρόλο στις παγκόσµιες
στρατηγικές µάρκετινγκ και πωλήσεων. Για να συναλλάσσονται µε επιχειρήσεις άλλων
κρατών µελών, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρειάζονται δεξιότητες χειρισµού τόσο των
ευρωπαϊκών γλωσσών όσο και των γλωσσών των άλλων εµπορικών µας εταίρων από όλο τον
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Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην κατευθυντήρια γραµµή 23 και να αποτελούν µέρος των
εθνικών σχεδίων που καταρτίζουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του προγράµµατος δράσης της
Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
(http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_en.pdf)
European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference (Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
για την εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών - Πλαίσιο αναφοράς)
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/profile_en.pdf
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κόσµο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις µεσαίες, ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που
δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και αποτελούν τους κυριότερους φορείς καινοτοµίας,
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης καθώς επίσης και ένταξης στις τοπικές κοινωνίες της
Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν
δουλειές επειδή δεν µπορούν να µιλήσουν τις γλώσσες των πελατών τους26.
Για να είναι αποτελεσµατική η ενιαία αγορά, η Ένωση χρειάζεται ένα πιο κινητικό εργατικό
δυναµικό. Οι δεξιότητες χειρισµού αρκετών γλωσσών πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας του πολίτη να εργάζεται ή να
σπουδάζει σε άλλο κράτος µέλος. Γι’ αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τη συνέχεια
που θα δώσει στο σχέδιο δράσης του 2002 για τις δεξιότητες και την κινητικότητα27.Οι
γλωσσικές δεξιότητες θα συγκαταλέγονται στα θέµατα που θα συζητηθούν κατά το
ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των εργαζοµένων το 2006.
III.2

Πολυγλωσσία και καταναλωτές

Στην ενιαία αγορά οι πελάτες έχουν να επιλέξουν από µεγάλη ποικιλία προϊόντων όλων των
κρατών µελών, γεγονός που τους φέρνει σε επαφή µε προϊόντα από άλλες γλωσσικές
κοινότητες. Για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, υπάρχουν κανόνες
σχετικά µε τη χρήση των γλωσσών στη συσκευασία αυτών των προϊόντων. Η επισήµανση θα
πρέπει να παρέχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τον
καταναλωτή και δεν πρέπει να οδηγεί σε πλάνη τον αγοραστή28. Η οδηγία για τις αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές29 που εκδόθηκε πρόσφατα ενισχύει τις δικλίδες ασφαλείας όσον αφορά
τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στις υπηρεσίες υποστήριξης µετά την πώληση.
III.3

Η πολυγλωσσία στην κοινωνία της πληροφορίας

Στην ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας η γλωσσική πολυµορφία αποτελεί βιωµατική
πραγµατικότητα. Η τηλεόραση στον παγκόσµιο ιστό, η επιγραµµική µουσική και οι ταινίες
στα κινητά τηλέφωνα αποτελούν πραγµατικότητα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της
Ευρώπης και υπογραµµίζουν τη σηµασία που έχει η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες
και χρήσης των πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες.
Η Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει την πολυγλωσσία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της
i2010 µε στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση στην κοινωνία της πληροφορίας και στον
τοµέα των µέσων µαζικής επικοινωνίας. Πρώτη προτεραιότητά της είναι να δηµιουργήσει
έναν «ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της πληροφορίας που να παρέχει […] πλούσιες, ποικίλου
περιεχοµένου και ψηφιακές υπηρεσίες». ∆ιάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης30
υποστηρίζουν τη δηµιουργία και την κυκλοφορία πολυγλωσσικού ευρωπαϊκού περιεχοµένου
και γνώσεων.
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Π.χ.: µελέτη του CILT, του εθνικού κέντρου ξένων γλωσσών του Ηνωµένου Βασιλείου, η οποία
κυκλοφόρησε το 2005: http://www.cilt.org.uk/key/talkingworldclass.pdf
COM(2002)72.
Άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων, Επίσηµη Εφηµερίδα 109 της 6.5.2000,
σ. 29· ανακοίνωση της 10ης Νοεµβρίου 1993 όσον αφορά τη χρησιµοποίηση των γλωσσών για την
ενηµέρωση των καταναλωτών στην Κοινότητα: COM(1993)456.
2005/29/ΕΚ
eContent, eContent plus, Media και eLearning
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Μια πολύγλωσση κοινωνία της πληροφορίας απαιτεί την ανάπτυξη τυποποιηµένων και
διαλειτουργικών γλωσσικών πόρων (λεξικών, ορολογίας, σωµάτων κειµένων κ.λπ.) και
εφαρµογών για όλες τις γλώσσες, συµπεριλαµβανοµένων των λιγότερο χρησιµοποιούµενων
γλωσσών της Ένωσης. Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ενθαρρύνει τις
προσπάθειες συντονισµού και τυποποίησης σε αυτό τον τοµέα παρέχοντας υποστήριξη σε
επαγγελµατικά δίκτυα και πλατφόρµες. Η Επιτροπή έχει δηµιουργήσει ένα επιστηµονικό και
τεχνολογικό φόρουµ για την πολυγλωσσία, το οποίο περιλαµβάνει εµπειρογνώµονες της
βιοµηχανίας, του ακαδηµαϊκού κόσµου και των φορέων διαµόρφωσης πολιτικής.
III.4

Επαγγέλµατα και βιοµηχανίες της γλώσσας

Μολονότι υπάρχουν στοιχεία που µαρτυρούν ότι η γλωσσική βιοµηχανία στην Ευρώπη και το
δυναµικό θέσεων απασχόλησης που προσφέρει αυξάνονται, ωστόσο δεν υπάρχει ακόµη
κάποια οργάνωση που να µπορεί να αναπτύξει πρότυπα γι’ αυτόν τον τοµέα ή να παράσχει
αξιόπιστα δεδοµένα για το µέγεθός του31.
Οι «γλωσσικές βιοµηχανίες» περιλαµβάνουν τη µετάφραση, την επιµέλεια, τη διόρθωση
δοκιµίων, τη σύνταξη περιλήψεων, τη διερµηνεία, την ορολογία, τις γλωσσικές τεχνολογίες
(επεξεργασία λόγου, αναγνώριση και σύνθεση φωνής), τη γλωσσική επιµόρφωση, τη
διδασκαλία ξένων γλωσσών, τις δοκιµασίες εξέτασης και την πιστοποίηση των γλωσσικών
γνώσεων και τη γλωσσική έρευνα. Οι βιοµηχανίες αυτές γνωρίζουν ταχεία εξέλιξη στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, ο διαχωρισµός των γλωσσικών επαγγελµάτων
γίνεται όλο και λιγότερο σαφής, δεδοµένου ότι οι γλωσσοµαθείς, µεταφραστές ή διερµηνείς,
καλούνται να προσφέρουν ένα φάσµα πολλαπλών υπηρεσιών γλωσσικής
εµπειρογνωµοσύνης. Ορισµένα πανεπιστήµια προσθέτουν ειδικό µάθηµα για τις
«βιοµηχανίες της γλώσσας». Η άνεση χειρισµού ξένων γλωσσών είναι επίσης απαραίτητη για
τις πωλήσεις, την εφοδιαστική, τον υποτιτλισµό, τις δηµόσιες σχέσεις, το µάρκετινγκ, την
επικοινωνία, τον κινηµατογράφο, τη διαφήµιση, τη δηµοσιογραφία, τις τράπεζες, τον
τουρισµό και τις εκδόσεις. Τα προγράµµατα κατάρτισης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
αλλού πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διδασκόµενοι
αποκτούν τις σωστές δεξιότητες, τα σωστά εργαλεία και τη σωστή αντίληψη για τις
πραγµατικές συνθήκες εργασίας.
III.5

Υπηρεσίες µετάφρασης

Οι αγορές µεταφραστικών υπηρεσιών των κρατών µελών είναι µεγάλες, παρέχουν υπηρεσίες
σε διεθνείς οργανισµούς, κυβερνήσεις, δηµόσιες αρχές, δικαστήρια, στον επιχειρηµατικό
τοµέα, σε εκδότες, σε µέσα µαζικής επικοινωνίας και στον τοµέα της διαφήµισης και της
ψυχαγωγίας.
Οι εξελίξεις είναι πολυάριθµες στη µεταφραστική τεχνολογία, ιδίως στις µεταφραστικές
µνήµες και στη µετάφραση µε υπολογιστή, στην επεξεργασία λόγου, στη διαχείριση
πολυγλωσσικών κειµένων και στην τοπική προσαρµογή περιεχοµένου του παγκόσµιου ιστού.
Οι πολύγλωσσοι δικτυακοί τόποι πολλαπλασιάζονται και προσφέρουν υπηρεσίες
επιγραµµικής µετάφρασης, µετάφρασης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λεξικά και τράπεζες
31

EL

Ωστόσο, έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση ότι οι 20 κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσµίως που παρέχουν
µεταφραστικές υπηρεσίες απασχολούν περισσότερα από 10 000 άτοµα και έχουν ετήσια έσοδα άνω
των 1 δισεκατοµµυρίου 200 εκατοµµυρίων ευρώ· περίπου τα δύο πέµπτα αυτής της δραστηριότητας
εκτιµάται ότι πραγµατοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(βλέπε http://www.commonsenseadvisory.com/en/research/top_20.htm).
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ασυνήθιστων χαρακτήρων. Οι κυριότερες µηχανές αναζήτησης προσφέρουν δωρεάν
µεταφράσεις πληροφοριών του παγκόσµιου ιστού και αντιπροσωπεύουν πολλά εκατοµµύρια
µεταφρασµένες σελίδες την ηµέρα· όλες οι µεγάλες πύλες του παγκόσµιου ιστού επενδύουν
στη βελτίωση των πολυγλωσσικών υπηρεσιών.
Η αυξηµένη χρήση της αυτόµατης µετάφρασης που προσφέρεται επιγραµµής αποδεικνύει ότι
µια µηχανική κατά βάση λειτουργία σαν κι αυτή δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη διεργασία
του µυαλού ενός ανθρώπου και, συνεπώς, καθιστά προφανέστερη τη σηµασία της ποιότητας
της µετάφρασης. Η ανάπτυξη προτύπων ποιότητας όπως το «European Standard for
Translation Services» (ευρωπαϊκό πρότυπο υπηρεσιών µετάφρασης)32 αναµένεται να
προσφέρει στους πελάτες υψηλότερου επιπέδου διασφάλιση της ποιότητας και
ιχνηλασιµότητα.
III.6

Υπηρεσίες διερµηνείας

Η ζήτηση για καταρτισµένους διερµηνείς αυξάνεται σε µια διευρυνόµενη αγορά.33
Υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών,
απασχολούν µεγάλο αριθµό διερµηνέων συνεδριάσεων, είτε ως µόνιµο προσωπικό είτε ως
ανεξάρτητους επαγγελµατίες, όλους µε σπουδές πανεπιστηµιακού ή µεταπανεπιστηµιακού
επιπέδου µε συγκριτική αξιολόγηση σε διεθνές επίπεδο. Οι διερµηνείς βοηθούν επίσης στη
λειτουργία των θεσµικών οργάνων πολύγλωσσων εταιρειών. Βοηθούν τις κοινότητες
µεταναστών στα δικαστήρια, στα νοσοκοµεία, στην αστυνοµία και στις υπηρεσίες
αλλοδαπών. Οι κατάλληλα καταρτισµένοι διερµηνείς συµβάλλουν, έτσι, στη διασφάλιση των
ανθρώπινων και των δηµοκρατικών δικαιωµάτων.
III.7

∆ιδασκαλία, δοκιµασίες εξέτασης και πιστοποίηση γλωσσικών γνώσεων

Παρόλο που η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα, η διδασκαλία ξένων γλωσσών και η
γλωσσική επιµόρφωση – συνεπώς, και η εξέταση και η πιστοποίηση των γλωσσικών
γνώσεων – είναι τοµείς που γνωρίζουν ανάπτυξη σε πολλά κράτη µέλη. Για παράδειγµα, ο
προϋπολογισµός µόνο του Βρετανικού Συµβουλίου για το 2005 είναι περίπου 750
εκατοµµύρια ευρώ· τα έσοδα της Alliance Française από τα γλωσσικά της τµήµατα το 2004
ήταν περίπου 110 εκατοµµύρια ευρώ· ο κύκλος εργασιών της Berlitz το 2004 ήταν πάνω από
279 εκατοµµύρια ευρώ.
Η πιστοποίηση γλωσσικών γνώσεων έχει αναδειχθεί σε σηµαντική επιχειρηµατική
δραστηριότητα και οι καταναλωτές δυσκολεύονται να επιλέξουν τους καταλληλότερους
κύκλους µαθηµάτων και τα καταλληλότερα πιστοποιητικά σπουδών που προσφέρει η αγορά.
Η Επιτροπή επιθυµεί να συµβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας αυτής της προσφοράς µε τη
δηµοσίευση στον παγκόσµιο ιστό ενός καταλόγου των συστηµάτων που προσφέρονται
σήµερα.

32
33
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Translation services — Service requirements, έγγραφο WI CSA07001, συντάχθηκε από την τεχνική
επιτροπή της CEN/BTTF 138.
Η ∆ιεθνής Ένωση ∆ιερµηνέων Συνεδριάσεων αριθµεί περίπου 3 000 µέλη, από τα οποία τα µισά
σχεδόν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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III.8

∆ράση για την πολυγλωσσική οικονοµία

Η Επιτροπή:
• θα δηµοσιεύσει µια µελέτη για τις επιπτώσεις της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων στην
ευρωπαϊκή οικονοµία το 2006·
• θα δηµοσιεύσει στον παγκόσµιο ιστό έναν κατάλογο των συστηµάτων πιστοποίησης
γλωσσικών γνώσεων που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006·
• θα δροµολογήσει µια µελέτη σχετικά µε τις δυνατότητες µεγαλύτερης χρήσης του
υποτιτλισµού στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση για την προώθηση της εκµάθησης
ξένων γλωσσών·
• θα δηµοσιεύσει τη διοργανική, πολυγλωσσική βάση δεδοµένων ΙΑΤΕ [Inter-Agency
Terminology Exchange (διοργανική ανταλλαγή ορολογίας)] προσφέροντάς την ως
υπηρεσία προς όποιον χρειάζεται επικυρωµένους όρους σε κοινοτικό περικείµενο·
• θα διοργανώσει ένα συνέδριο για την κατάρτιση µεταφραστών στο πανεπιστήµιο το
2006·
• θα δροµολογήσει, στο πλαίσιο της i2010, µια πρωτοβουλία-φάρο για τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες, η οποία θα καταστήσει τις πολυµεσικές πηγές πιο εύχρηστες και
ενδιαφέρουσες, θα βασιστεί δε στην πλούσια ευρωπαϊκή κληρονοµιά συνδυάζοντας
πολυπολιτισµικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα34 και
• θα συγκεντρώσει και θα συντονίσει τις εργασίες των ευρωπαϊκών ερευνητικών οµάδων
στους τοµείς των τεχνολογιών της ανθρώπινης γλώσσας, της αυτόµατης µετάφρασης και
της δηµιουργίας γλωσσικών πόρων όπως λεξικών και θησαυρών, και θα θέσει τις
τεχνικές προκλήσεις που αφορούν ειδικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο (όπως, έµφαση στην
ποιότητα των πολυγλωσσικών εφαρµογών και των συστηµάτων αυτόµατης
µετάφρασης).

Τα κράτη µέλη καλούνται:
• να επανεξετάσουν τα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων τους ώστε να παρέχουν
στους φοιτητές των τµηµάτων ξένων γλωσσών τους τα κατάλληλα εφόδια για την
αντιµετώπιση ταχέως µεταβαλλόµενων εργασιακών συνθηκών.

34
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COM(2005) 229 και 465
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IV

Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ

IV.1

Προσιτή στους πολίτες και µε διαφανείς διαδικασίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει νοµοθεσία η οποία είναι άµεσα δεσµευτική για τους πολίτες
της. Γι’ αυτό, η εξασφάλιση της δυνατότητας στους πολίτες να επικοινωνούν µε τα θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαβάζουν τη νοµοθεσία της στην εθνική τους
γλώσσα, καθώς επίσης και να συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό σχέδιο χωρίς να συναντούν
γλωσσικά εµπόδια αποτελεί προϋπόθεση δηµοκρατικής νοµιµότητας της Ένωσης και
διαφάνειας. Γι’αυτό, ο πρώτος κανονισµός που εξέδωσε το Συµβούλιο35 ορίζει την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως πολύγλωσση κοινότητα, προβλέπει ότι η νοµοθεσία πρέπει να
δηµοσιεύεται στις επίσηµες γλώσσες και απαιτεί από τα θεσµικά όργανα να συναλλάσσονται
µε τους πολίτες στις επίσηµες γλώσσες της επιλογής τους. Για λόγους ισότιµης µεταχείρισης
και διαφάνειας, η Ένωση παρέχει µια σηµαντική επιγραµµική δηµόσια υπηρεσία, η οποία
δίνει πρόσβαση στη νοµοθεσία και τη νοµολογία της Ένωσης· πρόκειται για την
πολυγλωσσική υπηρεσία EUR-Lex, που καλύπτει και τις 20 επίσηµες γλώσσες36.
IV.2

Η πολυγλωσσία δίνει στην Ένωση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της

Ειδικευµένοι γλωσσοµαθείς στον τοµέα της µετάφρασης και της διερµηνείας εξασφαλίζουν
οικονοµικά αποτελεσµατική επικοινωνία και καθιστούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
δηµοκρατική και διαφανή. Οι διερµηνείς δίνουν τη δυνατότητα στους εθνικούς
αντιπροσώπους να προασπίσουν τα συµφέροντα της χώρας τους στη δική τους γλώσσα ή
γλώσσες και να επικοινωνήσουν µε τους άλλους αντιπροσώπους. Με τον τρόπο αυτό, οι
πολίτες µπορούν να εκπροσωπηθούν από τους καλύτερους εµπειρογνώµονές τους, οι οποίοι
ενδέχεται να µην είναι οι καλύτεροι γλωσσοµαθείς. Οµοίως, οι υπηρεσίες µετάφρασης και
διερµηνείας εξασφαλίζουν ότι τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσµικά όργανα µπορούν να
ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωµα δηµοκρατικού ελέγχου τους. Οι µεταφραστές και οι
διερµηνείς εγγυώνται στους πολίτες τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τα θεσµικά όργανα και
την πρόσβαση στις αποφάσεις στην εθνική τους γλώσσα ή γλώσσες.
Τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βρουν τη σωστή ισορροπία µεταξύ
κόστους και οφελών της πολυγλωσσίας. Οι υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας όλων των
θεσµικών οργάνων µαζί κοστίζουν όσο το 1,05% του συνολικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2004 ή 2,28 ευρώ το χρόνο σε κάθε πολίτη. Στην τιµή αυτή, όλοι
οι πολίτες έχουν καθολική πρόσβαση σε όλη την κοινοτική νοµοθεσία και το δικαίωµα να
επικοινωνούν, να συµµετέχουν και να ενηµερώνονται.
Το σύστηµα που καθιστά την πολυγλωσσία λειτουργική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
συνεπάγεται, βεβαίως, κάποιο κόστος· ωστόσο, χωρίς αυτό, είναι αδύνατο να υπάρξει
δηµοκρατική και διαφανής Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με το σωστό σχεδιασµό, πρόβλεψη και διάθεση των πόρων που απαιτούνται, η Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορεί να λειτουργήσει στο µέλλον µε ακόµη περισσότερες επίσηµες γλώσσες, µε τη

35
36
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Αριθ. 1 του 1958, περί καθορισµού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex
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βοήθεια, για παράδειγµα, των νέων τεχνολογιών και µε την πραγµατοποίηση οικονοµιών
κλίµακας στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
IV.3

∆ράση για την πολυγλωσσία στις σχέσεις της Επιτροπής µε τους πολίτες

Την τελευταία δεκαετία η Επιτροπή ανέπτυξε διάφορες πολυγλωσσικές πρωτοβουλίες (Οι
πολίτες πρώτα, ∆ιάλογος µε τους πολίτες, Η Ευρώπη σου – Πολίτες και η Υπηρεσία
προσανατολισµού των πολιτών) για να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν πώς τους
επηρεάζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ποια είναι τα δικαιώµατά τους όταν µεταβαίνουν σε άλλη
χώρα και πώς µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στην πράξη37.
Η Επιτροπή προτείνει, µε βάση αυτές τις πρωτοβουλίες, να θεσπιστεί µια προορατική
πολιτική πολυγλωσσικής επικοινωνίας που θα συµπληρώνει, µε πρακτικές ενέργειες, την
ευρύτερη πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση της επικοινωνίας µε τους ευρωπαίους
πολίτες και µε συγκεκριµένες οµάδες, όπως οι δηµοσιογράφοι, η γλωσσική βιοµηχανία, τα
σχολεία και τα πανεπιστήµια. Η Επιτροπή θα αναβαθµίσει περαιτέρω τις επιγραµµικές
πληροφορίες της στις επίσηµες γλώσσες και θα βελτιώσει την πολυγλωσσική παρουσίαση
πολλών δικτυακών τόπων της. Η έλευση των τεχνολογιών διαχείρισης περιεχοµένου στον
παγκόσµιο ιστό θα δηµιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες για πολυγλωσσικές εκδόσεις στον
παγκόσµιο ιστό. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί εσωτερική συνοχή στα θέµατα
πολυγλωσσίας, η Επιτροπή θα δηµιουργήσει ένα εσωτερικό δίκτυο.
Η Επιτροπή:
• θα εξασφαλίσει, µέσω ενός εσωτερικού δικτύου, ότι όλες οι υπηρεσίες της εφαρµόζουν
την πολιτική πολυγλωσσίας µε συνεκτικότητα·
• θα εξακολουθήσει να καλλιεργεί την πολυγλωσσία στη διαδικτυακή πύλη της (Europa)
και στις εκδόσεις της·
• θα δροµολογήσει µια πύλη γλωσσών στον Europa η οποία θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε την πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φιλοξενεί νέες πύλες για
τους µαθητές και τους καθηγητές ξένων γλωσσών·
• θα αναθέσει σηµαντικότερο ρόλο στα τοπικά παραρτήµατα της µεταφραστικής
υπηρεσίας στα κράτη µέλη για την προώθηση της πολυγλωσσίας· τα παραρτήµατα θα
αναλάβουν, ιδίως, την προσαρµογή των µηνυµάτων που απευθύνει η Επιτροπή στο
ακροατήριο του κάθε τόπου·
• θα διοργανώσει σεµινάρια υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία στα κράτη µέλη, τα
οποία θα απευθύνονται σε δηµοσιογράφους και άλλους διαµορφωτές της κοινής γνώµης·
• θα εξακολουθήσει να προσφέρει επιχορηγήσεις και διδακτική βοήθεια στα πανεπιστήµια
στον τοµέα της διερµηνείας συνεδριάσεων, θα βοηθήσει να αναπτυχθούν εργαλεία εξ
αποστάσεως µάθησης και θα χρηµατοδοτήσει υποτροφίες σπουδών και επισκέψεις
µετεκπαίδευσης·
• θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει οικονοµικώς αποτελεσµατικά, πολυγλωσσικά εργαλεία
37
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συνεδριάσεων και επικοινωνίας στο πλαίσιο του σχεδίου της Επιτροπής για τη
διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις
δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες·38
• θα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα ∆ιερµηνείας Συνεδριάσεων και
το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα ∆ιαχείρισης Συνεδριάσεων, ώστε να
αναβαθµιστεί η συνεργασία, να συγκεντρωθεί η εµπειρογνωµοσύνη και να διαδοθεί η
ορθότερη πρακτική σε αυτούς τους τοµείς·
• θα εξακολουθήσει να συµµετέχει πλήρως στην International Annual Meeting on
Language Arrangements, Documentation and Publication (διεθνή ετήσια συνάντηση για
τις γλωσσικές ρυθµίσεις, την τεκµηρίωση και τις εκδόσεις), φορέα στο πλαίσιο του
οποίου συζητιούνται οι νέες ανάγκες όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και τις
δεξιότητες·
• θα εξακολουθήσει να παρέχει στα πανεπιστήµια ένα υπόδειγµα προγράµµατος σπουδών
για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος στη µετάφραση και να παρέχει επισκέπτες
µεταφραστές για την εκπαίδευση φοιτητών στη µετάφραση· και
• θα διοργανώσει διεθνή µεταφραστικό διαγωνισµό για σχολεία στα κράτη µέλη, µε σκοπό
την προώθηση των γλωσσικών γνώσεων και των επαγγελµάτων του γλωσσικού κλάδου.

38
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http://europa.eu.int/idabc/
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V

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πολυγλωσσία έχει ουσιαστική σηµασία για την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αύξηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των πολιτών είναι εξίσου σηµαντική για την επίτευξη
των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής, ιδίως δεδοµένου του αυξανόµενου παγκόσµιου
ανταγωνισµού και της πρόκλησης για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού της Ευρώπης
για βιώσιµη ανάπτυξη και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Έχοντας επίγνωση
των ευθυνών της και των ευθυνών των υπόλοιπων θεσµικών οργάνων, η Επιτροπή θεωρεί ότι
η κατάσταση µπορεί και πρέπει να βελτιωθεί και, γι’ αυτό, παροτρύνει τα κράτη µέλη να
λάβουν πρόσθετα µέτρα για να στηρίξουν τη διάδοση της πολυγλωσσίας σε επίπεδο ατόµων
και για να προωθήσουν µια κοινωνία που σέβεται τη γλωσσική ταυτότητα του κάθε πολίτη
της.
Η Επιτροπή έχει ήδη καλέσει τα κράτη µέλη να υποβάλουν εκθέσεις το 2007 για τις δράσεις
που ανέλαβαν µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δράσης «Η προώθηση
της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας». Η παρούσα ανακοίνωση
επισηµαίνει τα επόµενα βήµατα που πρέπει απαραιτήτως να κάνουν τα κράτη µέλη εάν
θέλουν να επιτύχουν τους στόχους που τα ίδια έχουν θέσει. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη
να υποβάλουν τις εκθέσεις τους επίσης για τις δράσεις που ανέλαβαν στους βασικούς τοµείς
που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση το 2007.
• Η Επιτροπή θα συστήσει µια οµάδα υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία, που θα
απαρτίζεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, για να τη βοηθήσει στην ανάλυση της
προόδου που θα σηµειώνουν τα κράτη µέλη και για να παράσχει υποστήριξη και
καθοδήγηση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο µέλλον, καθώς επίσης και νέες ιδέες
και νέα διάθεση.
• Θα διοργανωθεί µια υπουργική διάσκεψη για την πολυγλωσσία για να δοθεί η
δυνατότητα στα κράτη µέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο που
έχουν σηµειώσει έως τώρα και να σχεδιάσουν τις µελλοντικές ενέργειες.
• Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών και τις συµβουλές της οµάδας υψηλού
επιπέδου, η Επιτροπή θα υποβάλει µια ακόµη ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο, µε την οποία θα προτείνει µια σφαιρική προσέγγιση του θέµατος της
πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

EL
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Παράρτηµα39
Οι γλώσσες που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση: %.
Οι γλώσσες που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην EΕ - %

ΣΥΝΟΛΟ
Αγγλικά

34%

13%
12%

18%

Γερµανικά
Γαλλικά

12%

30%

11%

13%

Iταλικά

47%

23%

2%

15%

Ισπανικά

9%

5%

14%

Πολωνικά

9%

1%

10%

Ολλανδικά
Ρωσικά
Άλλη

(ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ)

5%
1%
2%

1%

6%

5%

6%
5%

3%
Mητρική γλώσσα

Ξένη γλώσσα

Ικανότητα διεξαγωγής συζήτησης σε ξένη γλώσσα

39
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Έκθεση ευρωβαροµέτρου 63.4·
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm

18

EL

Απάντησαν ότι µπορούν να συµµετάσχουνσε συζήτηση σε άλλη γλώσσα εκτός της µητρικής τους
% Χώρα
99%

LU

93%

LV

93%

MT

91%

NL

90%

LT

89%

SI

88%

DK

88%

SE

87%

EE
CY

72%
71%

BE
SK

69%
66%

FI
DE

62%
60%

CZ

58%

AT

50%

EU25

49%

EL

49%

PL

45%

FR

41%

IE
ES

36%

IT

36%
36%

PT
UK
HU

EL

30%
29%

19

EL

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την
πολυγλωσσία»

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ

Η παρούσα πρόταση αφορά διάφορους τοµείς πολιτικής και σχετικές δραστηριότητες:
Γ∆ EAC:

Πολιτισµός και γλώσσες

SCIC (Γ∆ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ): ∆ιερµηνεία και συναφείς δραστηριότητες.
Γ∆ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: aaaaaaa∆ιοίκηση της Επιτροπής: ∆ιοικητική δαπάνη του τοµέα
πολιτικής «∆ιοίκηση της Επιτροπής»
Γ∆ INFSO: ΕΤΑ για την κοινωνία της πληροφορίας και ηλεκτρονική Ευρώπη.
3.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1

Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές τεχνικής και
διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B..A) περιλαµβανοµένων των ονοµασιών τους:
Γ∆ EAC
15.02.02.02 Socrates
15.03.01.02 Leonardo da Vinci
Από το 2007 και µετά η γραµµή του προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα για
τη δια βίου µάθηση, για το οποίο η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις τον Ιούλιο του 2004.
Γ∆ Μετάφραση
26.010211 Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τοµέα πολιτικής «διοίκηση της Επιτροπής»
26.010700 ∆ραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στο γλωσσικό τοµέα
Γ∆ ∆ιερµηνεία
XX01021107: ∆ράσεις επιµόρφωσης και τελειοποίησης διερµηνέων
XX01021102: ∆ιοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων
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Γ∆ INFSO:
09.04 «ΕΤΑ σε θέµατα κοινωνίας της πληροφορίας»
09.03 «eEurope»
3.2

∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης:
2005 και επόµενα: οι δραστηριότητες έχουν διαφορετικά σηµεία αφετηρίας και
διαφορετική διάρκεια. Ορισµένες, όπως ο προτεινόµενος ευρωπαϊκός δείκτης γλωσσικών
γνώσεων, έχουν σχεδιαστεί ως µόνιµες και, εποµένως, θα πρέπει να θεωρούνται χωρίς
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης· άλλες, όπως οι µελέτες ή οι διασκέψεις ή τα σχέδια που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων συνεργασίας, είναι, εκ φύσεως,
περιορισµένης διάρκειας, κάτω της τριετίας.

4.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1

∆ηµοσιονοµικοί πόροι

4.1.1

Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων
πληρωµών (ΠΠ)
εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης

Τµήµα
αριθ.

2005

2006

2007

2008

2009

2010
και
επόµε
να

Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες40
Πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων (ΠΑΥ)
15.02.02.02 Socrates
15.03.01.02 Leonardo da
Vinci
εφαρµογή του
ευρωπαϊκού δείκτη
γλωσσικών γνώσεων
ενθάρρυνση του διαλόγου
και έκδοση σύστασης
σχετικά µε τους τρόπους
εκσυγχρονισµού της
εκπαίδευσης των
καθηγητών ξένων
γλωσσών·

40
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Βλέπε (**)
Βλέπε (**)

∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.
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δηµοσίευση στον
παγκόσµιο ιστό ενός
καταλόγου των
συστηµάτων
πιστοποίησης γλωσσικών
γνώσεων που
εφαρµόζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το
2006·
15.02.02.02 Socrates

0,2

0,2
Βλέπε (**)

δηµοσίευση µελέτης, το
2006, για τις ορθότερες
πρακτικές διδασκαλίας
ξένων γλωσσών σε νεαρή
ηλικία·
Γραµµή του
προϋπολογισµού που
αντιστοιχεί στο
πρόγραµµα για τη δια
βίου µάθηση.

0,2

0,2
Βλέπε (**)

0,04

µέσω του προτεινόµενου
προγράµµατος για τη δια
βίου µάθηση, υποστήριξη
της δηµιουργίας
πανεπιστηµιακών εδρών
πολυγλωσσίας και
διαπολιτισµικότητας·
συνέχιση της
υποστήριξης στη
διδασκαλία και την
εκµάθηση ξένων
γλωσσών µέσω των
προγραµµάτων
συνεργασίας στον τοµέα
της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας,
της άσκησης της
ιδιότητας του πολίτη και
του πολιτισµού·
διερεύνηση τρόπων
υποστήριξης δικτύων
γλωσσικής πολυµορφίας,
µέσω του νέου
ολοκληρωµένου
προγράµµατος για τη δια
βίου µάθηση·
υπουργική διάσκεψη

0,08

0,12

0,16

0,4
Βλέπε (**)

Βλέπε (**)

Βλέπε (**)

0,15

0,15
Βλέπε (**)

15.03.01.02 Leonardo da
Vinci
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δηµοσίευση µελέτης για
τις επιπτώσεις της
έλλειψης γλωσσικών
δεξιοτήτων στην
ευρωπαϊκή οικονοµία το
2006·
Γ∆ ENTR
συνέχιση ανάπτυξης
οικονοµικώς
αποτελεσµατικών,
πολυγλωσσικών
εργαλείων συνεδριάσεων
και επικοινωνίας στο
πλαίσιο του σχεδίου της
Επιτροπής για τη
διαλειτουργική παροχή
πανευρωπαϊκών
υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στις
δηµόσιες διοικήσεις, τις
επιχειρήσεις και τους
πολίτες·
09.04 «ΕΤΑ σε θέµατα
κοινωνίας της
πληροφορίας» 09.03
«eEurope»

0,2
Βλέπε (**)
0,2

Βλέπε (**)

δροµολόγηση, έως το 2007,
ενός σχεδίου για τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες το
οποίο να καταδεικνύει την
ενσωµάτωση πολυµεσικού
και πολυγλωσσικού
ευρωπαϊκού πολιτιστικού
περιεχοµένου·

Βλέπε (***)

ενίσχυση, στο 7ο
πρόγραµµα-πλαίσιο για
την έρευνα, των
δραστηριοτήτων ΕΤΑ
στον τοµέα των
τεχνολογιών της
κοινωνίας της
πληροφορίας που αφορά
τις γλώσσες και εξέταση
τρόπων µε τους οποίους
θα µπορέσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση να ενθαρρύνει την
περαιτέρω συνεργασία
µελέτη σχετικά µε τις
δυνατότητες µεγαλύτερης
χρήσης του υποτιτλισµού
για την προώθηση της
εκµάθησης ξένων
γλωσσών·

EL

23

EL

εξασφάλιση ότι όλες οι
υπηρεσίες εφαρµόζουν την
πολιτική πολυγλωσσίας
(µέσω ενός εσωτερικού
δικτύου)·

σταδιακή εφαρµογή
ειδικής πολυγλωσσικής
πολιτικής για τη Europa,
την πύλη στο ∆ιαδίκτυο,
και για τις εκδόσεις·
0,4
0
0,19
Πιστώσεις ανάληψης
α
υποχρεώσεων (ΠΑΥ)
Πιστώσεις πληρωµών
0,4
0
0,19
β
(ΠΠ)
∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς41
Τεχνική και διοικητική
βοήθεια (Μ∆Π))
26.010701 –
∆ραστηριότητες
διοργανικής συνεργασίας
στο γλωσσικό τοµέα
δηµοσίευση της
διοργανικής,
πολυγλωσσικής βάσης
δεδοµένων κοινοτικής
ορολογίας ΙΑΤΕ
26.010211.02.02.40 –
Κόστος διοργάνωσης
διασκέψεων και
συνεδριάσεων
διοργάνωση ενός
συνεδρίου για την
κατάρτιση µεταφραστών
στο πανεπιστήµιο το
2006·
διοργάνωση σειράς
σεµιναρίων υψηλού
επιπέδου για την
πολυγλωσσία στα κράτη
µέλη, τα οποία θα
απευθύνονται σε
δηµοσιογράφους και
άλλους διαµορφωτές της
κοινής γνώµης·
διοργάνωση διεθνούς
µεταφραστικού
διαγωνισµού για σχολεία
στα κράτη µέλη

41
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0,257

0,279

0,165

0,08

0,12

0,16

0,95

0,08

0,12

0,16

0,95

0,165

0,165

0,165

1,196
Βλέπε (**)

0,15

0,15
Βλέπε (**)

0,003

0,003
Βλέπε (**)

0,04

0,04
Βλέπε (**)

∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx.

24

EL

σύσταση µιας οµάδας
προβληµατισµού υψηλού
επιπέδου για την
πολυγλωσσία
26.010211.01.01.10 –
Αποστολές
σηµαντικότερος ρόλος
στα τοπικά παραρτήµατα
της µεταφραστικής
υπηρεσίας
συνέχιση παροχής στα
πανεπιστήµια ενός
υποδείγµατος
προγράµµατος σπουδών
για την απόκτηση
µεταπτυχιακού
διπλώµατος στη
µετάφραση και παροχή
επισκεπτών µεταφραστών
26.010211.02.05 –
Ανάπτυξη συστηµάτων
διαχείρισης και
πληροφορικής
δροµολόγηση µιας πύλης
γλωσσών στον Europa η
οποία θα φιλοξενεί νέες
πύλες για µαθητές και
δασκάλους ξένων
γλωσσών·
γ

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,2
Βλέπε (**)

0,024

0,144

0,144

0,207

0,207

0,207

0,08

0,05

0,568

0,913

0,556

0,412

0,412

0,412

3,273

0.968

0.913

0.746

0.492

0.424

0.428

4.223

0.968

0.913

0.746

0.492

0.424

0.428

4.223

0,312
Βλέπε (**)
0,207

0,207

0,207

1,242
Βλέπε (**)
Βλέπε
(****)

0,13
Βλέπε (**)
Βλέπε (°)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

α+γ

Πιστώσεις πληρωµών

β+γ

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς42
Ανθρώπινοι πόροι και
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π)
∆ιοικητικές δαπάνες,
εκτός ανθρώπινων πόρων
και συναφών δαπανών,
µη περιλαµβανόµενες στο
ποσό αναφοράς (Μ∆Π)

42
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8.2.5

δ

8.2.6

ε

∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05.
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
(*)

Η εφαρµογή ενός δείκτη δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Ένωσης µε
πρόσθετες επιχειρησιακές δαπάνες: οι αντίστοιχες δαπάνες θα καλυφθούν από τα
προγράµµατα Socrates και Leonardo da Vinci (στη συνέχεια «δια βίου µάθηση»)
χωρίς να αυξηθούν τα συνολικά κονδύλια γι’ αυτά τα προγράµµατα· έτσι εξηγείται η
παραπάνω ένδειξη «*». Πληροφοριακά, η ετήσια εισφορά αυτών των προγραµµάτων
στη χρηµατοδότηση του δείκτη αναµένεται να είναι συνολικά της τάξης των
2,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

(**) Η εφαρµογή αυτής της θέσης δεν συνεπάγεται πρόσθετες επιχειρησιακές δαπάνες για
τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Το σχετικό κόστος θα καλυφθεί από υφιστάµενα
προγράµµατα ή από διάδοχα προγράµµατά τους, χωρίς να αυξηθούν τα συνολικά
κονδύλια που διατίθενται στα προγράµµατα αυτά.
(***) Η εφαρµογή αυτής της θέσης δεν συνεπάγεται πρόσθετες επιχειρησιακές δαπάνες για
τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Το σχετικό κόστος θα καλυφθεί από υφιστάµενα
προγράµµατα έρευνας ή από διάδοχα προγράµµατά τους (πρόγραµµα eContent plus /
προτεινόµενα ειδικά προγράµµατα 2007-2013 για την εφαρµογή του FP7), χωρίς να
αυξηθούν τα συνολικά κονδύλια που διατίθενται στα προγράµµατα αυτά
(****)Το κόστος των 207 000 ευρώ ετησίως που καλύπτεται από το κονδύλιο «αποστολές»
αφορά µόνο την πρόβλεψη για τους επισκέπτες µεταφραστές (δηλαδή, µεταφραστές
της Γ∆ Μετάφρασης µεταβαίνουν υπηρεσιακώς, στο πλαίσιο αποστολής, για ένα
µήνα σε πανεπιστήµια).
(°)

Η δαπάνη αυτή για το 2005 και το 2006 αφορά τη βοήθεια που θα παράσχουν ειδικοί
των ΤΠ για τον τεχνικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη της πύλης στον παγκόσµιο ιστό.
Το περιεχόµενο της πύλης θα το διαχειρίζεται το προσωπικό της Επιτροπής.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ,
περιλαµβανοµένων των
δαπανών για
ανθρώπινους πόρους

α+γ
+δ+
ε

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ,
περιλαµβανοµένων των
δαπανών για
ανθρώπινους πόρους

β+γ
+δ+
ε

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση
Ουδεµία. ∆εν προβλέπεται συγχρηµατοδότηση των προτεινόµενων δράσεων.
4.1.2

Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.
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Για τον προϋπολογισµό του 2007 και για τους επόµενους, οι πιστώσεις θα υπόκεινται στην
έγκριση των δηµοσιονοµικών προοπτικών για το 2007-2013 και του συνακόλουθου
πολυετούς δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού.
Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των δηµοσιονοµικών
προοπτικών.
Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της ∆ιοργανικής
Συµφωνίας43 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών
προοπτικών).
4.1.3.

∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα
:

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα

Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα – η επίπτωση στα έσοδα είναι η
ακόλουθη:
Σηµείωση: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού
της επίπτωσης στα έσοδα πρέπει να περιλαµβάνονται σε χωριστό παράρτηµα.
4.2.

Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και του
έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες
Σύνολο ανθρώπινων
πόρων:
EAC

2005

2006

2007

2008

2009

1

1

1

1

Γ∆ Μετάφραση

22,6

80,2

80

80

80

Γ∆ ∆ιερµηνεία
INFSO
Σύνολο

22,6

81,2

81

81

81

2010
και
επόµεν
α
1
βλέπε
(i)
80
βλέπε
(ii)

81

Σηµειώσεις:
(i) Οι προτάσεις αυτές συνεπάγονται την πρόσληψη 1 επιπλέον ΙΠΑ στο βαθµό A* [όπως ορίζεται
στο έγγραφο COM (2005) 356]
(ii) Όλο το υπόλοιπο προσωπικό που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα θα βρεθεί µε εσωτερική
αναδιάταξη στο πλαίσιο των υφιστάµενων κονδυλίων για το προσωπικό.
43
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Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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5.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διευκρινίσεις σχετικά µε το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να δίνονται στην αιτιολογική
έκθεση. Το παρόν τµήµα του δηµοσιονοµικού δελτίου πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες
συµπληρωµατικές πληροφορίες:
5.1.

Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα
Η ανακοίνωση εντοπίζει σειρά αναγκών στον τοµέα της πολυγλωσσίας στην κοινωνία,
στην οικονοµία και στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.2.

Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια
Η προστιθέµενη αξία παρέχεται από την Επιτροπή η οποία αναλαµβάνει την πρωτοβουλία
να εντοπίζει τους τοµείς στους οποίους απαιτείται ανάληψη δράσης και να προτείνει την
ανάληψη δράσης είτε σε επίπεδο κρατών µελών είτε σε επίπεδο Επιτροπής, για την
επίτευξη στόχων που θα ωφελήσουν ολόκληρη την Ένωση.

5.3.

Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της
∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)
Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής: αύξηση του βαθµού πολυγλωσσίας των πολιτών· βελτίωση
της κατανόησης του ρόλου της πολυγλωσσίας στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συνεκτικότερη προσέγγιση της πολυγλωσσίας στις σχέσεις της Επιτροπής µε τους πολίτες.
Το 2007 προτείνεται να γίνει µια επισκόπηση της προόδου που σηµειώθηκε στην επίτευξη
αυτών των στόχων.

5.4

Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)
Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους44 που επιλέχθηκε(-αν) για την υλοποίηση
της δράσης.
Κεντρική διαχείριση
:
aaaaa

Άµεσα από την Επιτροπή
Έµµεσα µε ανάθεση σε:

aaaaaaaaaaaa aaaaaaΕκτελεστικούς οργανισµούς
aaaaaaaaaaaa aaaaaaΟργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε το
άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού

44
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Εάν αναφέρονται περισσότερες µέθοδοι,
(«Παρατηρήσεις») του παρόντος σηµείου.

να
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aaaaaaaaaaaa aaaaaaΕθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή
δηµόσιας υπηρεσίας
Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση
aaaaaa aaaaaΜε τα κράτη µέλη
aaaaaa aaaaaΜε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε)
Παρατηρήσεις:
6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1.

Σύστηµα παρακολούθησης
Οι δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα παρακολουθούνται µέσω των
συστηµάτων που λειτουργούν ήδη για τα προγράµµατα και τις γραµµές του
προϋπολογισµού µε τις οποίες συνδέονται τα προγράµµατα.

6.2.

Αξιολόγηση

6.2.1.

Εκ των προτέρων
∆εν έγινε εκ των προτέρων αξιολόγηση. Η ανακοίνωση αποτελεί, εκ φύσεως, αξιολόγηση
της επικρατούσας κατάστασης σε βασικούς τοµείς της πολυγλωσσίας.

6.2.2.

Μέτρα που λήφθηκαν µετά από ενδιάµεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα από
ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν)
-

6.2.3.

Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων
βλέπε 6.1.

7.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Τα µέτρα για την καταπολέµηση της απάτης στις δράσεις που αναφέρονται στην παρούσα
ανακοίνωση θα είναι τα ίδια µε εκείνα που εφαρµόζονται ήδη στα προγράµµατα και στις
γραµµές του προϋπολογισµού µε τις οποίες συνδέονται τα προγράµµατα.
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8.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1.

Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους

29

EL

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)
(Ονοµασίες
στόχων,
δράσεων και
υλοποιήσεων)

Είδο
ς
υλοπ
οίησ
ης

Μέ
σο
κό
στ
ος

Έτος
n
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

Έτος
n+1
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

Έτος
n+2
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

Έτος
n+3
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

Έτος
n+4
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

Έτος n+5 και
επόµενα
Αριθ.
Συν
υλοπ
ολικ
οιό
ήσεω
κόσ
ν
τος

ΣΥΝΟΛΟ
Αριθ.
υλοπ
οιήσεω
ν

Συν
ολικ
ό
κόσ
τος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. 1
45
………
∆ράση
1……
- Υλοποίηση
1
-Υλοποίηση
2
∆ράση
2……
- Υλοποίηση
1
Υποσύνολο
Στόχος 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. 21
………
∆ράση
1……
- Υλοποίηση
1
Υποσύνολο
Στόχος 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ
ΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
αριθ. n1
Υποσύνολο
Στόχος n
ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο ΚΟΣΤΟΣ

45
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Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3.
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8.2.

∆ιοικητικές δαπάνες

8.2.1.

Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων

Κατηγορί
ες θέσεων
απασχόλη
σης

Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους και/ή
συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ)
2005

Μόνιµοι
A*/AD
ή
έκτακτοι
B*,
υπάλληλο C*/AST
ι46 (XX
01 01)
Προσωπικό που
χρηµατοδοτείται
47
βάσει του άρθρου
XX 01 02
Λοιπό προσωπικό
που
χρηµατοδοτείται48
από το άρθρο XX 01
04/05
ΣΥΝΟΛΟ

2010 και
επόµενα

2006
0,5

2007
0,5

2008
0,5

2009
0,5

0,5

79,7

79,5

79,5

79,5

79,5

βλέπε (i)
22,6

βλέπε (ii)

22,6

81,2

81

81

81

81

Σηµειώσεις:
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους θα καλυφθούν εντός των
ορίων των κονδυλίων που παραχωρούνται στη διαχειρίστρια Γενική ∆ιεύθυνση
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανοµής του προϋπολογισµού.
(i) Οι προτάσεις αυτές συνεπάγονται την πρόσληψη 1 επιπλέον ΙΠΑ [όπως
ορίζεται στο έγγραφο COM (2005) 356]
(ii) Όλο το υπόλοιπο προσωπικό που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα θα
βρεθεί µε εσωτερική αναδιάταξη στο πλαίσιο των υφιστάµενων κονδυλίων για
το προσωπικό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µια από τις προσφερόµενες επιλογές
για τη στελέχωση του προτεινόµενου δικτύου πολυγλωσσίας συνεπάγεται
ενδεχοµένως την αναδιάταξη 23 ήδη µελών του προσωπικού κατηγορίας Α*
από τη Γ∆ Μετάφρασης και από άλλες γενικές διευθύνσεις. Τα άτοµα αυτά θα
αποσπαστούν σε άλλες γενικές διευθύνσεις αλλά οι οργανικές θέσεις τους θα

46
47
48
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Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς
Του οποίου το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς
Του οποίου το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς.
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παραµείνουν στη Γ∆ Μετάφρασης. Οι αναδιατάξεις αυτές περιλαµβάνονται σε
αυτό τον πίνακα.
8.2.2.

Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση

8.2.3.

Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης)
(Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε
τον αριθµό θέσεων που προέρχονται από καθεµία από τις πηγές αυτές)
Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει
να αντικατασταθούν ή να παραταθούν
:
Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για
το έτος n
Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ
:
Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη
σχετική υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)
Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους

8.2.4.

Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 –
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης)
εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραµµή προϋπολογισµού
(αριθµός και ονοµασία)

Έτος
n

Έτος
n+1

Έτος
n+2

Έτος
n+3

Έτος
n+4

Έτος
n+5
και
επόµενα

ΣΥΝΟ
ΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια
(περιλαµβανοµένων των σχετικών
δαπανών προσωπικού)
Εκτελεστικοί οργανισµοί
Άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια:
- Εσωτερική (intra muros)
- Εξωτερική (extra muros)
Σύνολο τεχνικής και διοικητικής
βοήθειας

8.2.5.

EL

∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που
δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς
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εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)
Κατηγορία ανθρώπινων πόρων

Έτος n

Έτος n+1

Έτος n+2

Έτος n+3

Έτος n+4

Έτος n+5
και επόµενα

Μόνιµοι και έκτακτοι
υπάλληλοι (XX 01 01)
Προσωπικό που
χρηµατοδοτείται από το άρθρο
XX 01 02 (επικουρικοί
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ),
συµβασιούχοι υπάλληλοι, κλπ.)
(να αναφερθεί η γραµµή του
προϋπολογισµού)
Συνολικές δαπάνες για
ανθρώπινους πόρους και
συναφείς δαπάνες (ΜΗ
περιλαµβανόµενες στο ποσό
αναφοράς)

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση
Υπολογισµός – Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02
Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση
8.2.6.

Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς
εκατοµµύρια ευρώ (έως τρία δεκαδικά ψηφία)

2005

2006

2007

2008

2009

2010
και
επόµε
να

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

ΣΥΝΟ
ΛΟ

0,06

XX 01 02 11 01 – Αποστολές
XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και
διασκέψεις
συνέχιση της πλήρους συµµετοχής στην
International Annual Meeting on Language
Arrangements, Documentation and
Publication (διεθνή ετήσια συνάντηση για
τις γλωσσικές ρυθµίσεις, την τεκµηρίωση
και τις εκδόσεις)

0,01

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές49

49
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Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει.
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XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή
συµβουλών
XX 01 02 11 05 - Συστήµατα
πληροφοριών
XX01021107 ∆ράσεις επιµόρφωσης και
τελειοποίησης διερµηνέων
συνέχιση της προσφοράς επιχορηγήσεων
και διδακτικής βοήθειας στα πανεπιστήµια
στον τοµέα της διερµηνείας
συνεδριάσεων, βοήθεια για την ανάπτυξη
εργαλείων εξ αποστάσεως µάθησης και
χρηµατοδότηση υποτροφιών σπουδών και
επισκέψεων µετεκπαίδευσης·
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος ∆ιερµηνείας
Συνεδριάσεων και ∆ιαχείρισης
Συνεδριάσεων
2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης
(XX 01 02 11)
3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού)
Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των
ανθρώπινων πόρων και των συναφών
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται στο
ποσό αναφοράς)

0,935

0,935

0,935

0,935

0,935

0,935

5,61

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

4,92

1,027

1,027

1,027

1,027

1,027

1,027

10,59

Υπολογισµός - Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς
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