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II
(Πρξει για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 26η Απριλου 1999
για τη θσπιση του δευτρου σταδου του κοινοτικο$ προγρ%µµατο δρ%ση στον τοµα τη
επαγγελµατικ' κατ%ρτιση «Leonardo da Vinci»
(1999/382/ΕΚ)
νωθε η ικαν5τητα απασχ5ληση4, η προσαρµοστικ5τητα και το επιχειρηµατικ5 πνε=µα και να προωθηθε η ισ5τητα των ευκαιριν·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

2χοντα4 υπ5ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4,
και ιδω4 το :ρθρο 127,
την πρ5ταση τη4 Επιτροπ4 (1),

(4)

5τι θα πρCπει να παρCχεται δι: βου µ:θηση για τα
:τοµα κ:θε ηλικα4 και κ:θε επαγγελµατικ4 κατηγορα4, 5χι µ5νο λ5γω των τεχνολογικν αλλαγν
αλλ: και λ5γω τη4 µεωση4, στην πυραµδα των ηλικιν, του αριθµο= των επαγγελµατικν ενεργν
προσπων·

(5)

5τι η Επιτροπ, στην ανακονωσ τη4 «Για µια
Ευρπη τη4 γνση4», διατ=πωσε προτ:σει4 για τη
δηµιουργα εν54 ευρωπαϊκο= εκπαιδευτικο= χρου
ικανο= να επιτ=χει το στ5χο τη4 δι: βου εκπαδευση4 και επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 και προσδι5ρισε τα εδη µCτρων που θα πρCπει να αναπτυχθο=ν
σε κοινοτικ5 εππεδο τα οποα, στο σ=νολ5 του4,
αποβλCπουν στη διακρατικ συνεργασα και προσφCρουν προστιθCµενη αξα στι4 ενCργειε4 των κρατν
µελν, µε πλρη σεβασµ5 προ4 τη αρχ τη4 επικουρικ5τητα4 και στο πλασιο απλουστευµCνων διαδικασιν·

(6)

5τι η Επιτροπ στη Λευκ Ββλο τη4, «∆ιδασκαλα
και µ:θηση  Προ4 την κοινωνα τη4 γνση4»,
αναφCρει 5τι η αν:δυση τη4 κοινωνα4 τη4 γνση4
συνεπ:γεται την ενθ:ρρυνση τη4 απ5κτηση4 νCων
γνσεων και 5τι πρCπει, συνεπ4, να αναπτυχθο=ν
5λε4 οι µορφC4 παροχ4 κιντρων για τη µ:θηση· 5τι
η Επιτροπ, στην Πρ:σινη Ββλο τη4, «Εκπαδευση,
κατ:ρτιση, Cρευνα: τα εµπ5δια στη διακρατικ κινητικ5τητα», τονζει τα οφCλη τη4 κινητικ5τητα4 για τα
:τοµα και για την ανταγωνιστικ5τητα τη4 Ευρωπαϊκ4 2νωση4·

τη γνµη τη4 Οικονοµικ4 και Κοινωνικ4 Επιτροπ4 (2),
Αποφασζοντα4 σ=µφωνα µε τη διαδικασα του :ρθρου 189
Γ τη4 συνθκη4 (3),
Εκτιµντα4:
(1)

5τι η συνθκη για την δρυση τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4 ορζει 5τι η δρ:ση τη4 Κοιν5τητα4 συµβ:λλει, µεταξ= :λλων, στην αν:πτυξη παιδεα4 και
επαγγελµατικ4 εκπαδευση4 υψηλο= επιπCδου·

(2)

5τι, µε την απ5φαση 94/819/ΕΚ (4), το Συµβο=λιο
θCσπισε πρ5γραµµα δρ:ση4 σχετικ: µε την εφαρµογ πολιτικ4 τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4 για την
επαγγελµατικ κατ:ρτιση· 5τι εναι σκ5πιµο, β:σει
τη4 περα4 που αποκτθηκε απ5 το πρ5γραµµα
εκενο, να εξασφαλισθε η επCκτασ του, λαµβ:νοντα4 υπ5ψη τα µCχρι τρα αποτελCσµατα·

(3)

5τι το Cκτακτο Ευρωπαϊκ5 Συµβο=λιο για την απασχ5ληση που Cλαβε χρα στο Λουξεµβο=ργο στι4 20
και 21 Νοεµβρου 1997 αναγνρισε 5τι η δι: βου
εκπαδευση και επαγγελµατικ κατ:ρτιση µπορο=ν
να συµβ:λουν σηµαντικ: στι4 πολιτικC4 απασχ5ληση4 των κρατν µελν, προκειµCνου να το-

(1) ΕΕ C 309 τη4 9.10.1998, σ. 9.
(2) ΕΕ C 410 τη4 30.12.1998, σ. 6.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο= Κοινοβουλου τη4 5η4 Νοεµβρου 1998
(ΕΕ C 359 τη4 23.11.1998, σ. 59), κοιν θCση του Συµβουλου
τη4 21η4 ∆εκεµβρου 1998 (ΕΕ C 49 τη4 22.2.1999, σ. 65) και
απ5φαση του Ευρωπαϊκο= Κοινοβουλου τη4 23η4 Μαρτου 1999
(δεν Cχει ακ5µα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(4) ΕΕ L 340 τη4 29.12.1994, σ. 8.
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5τι τα µCτρα που θα ληφθο=ν στα πλασια αυτο= του
προγρ:µµατο4 πρCπει να εξυπηρετσουν το στ5χο
τη4 αν:πτυξη4 τη4 ποι5τητα4, τη4 ενθ:ρρυνση4 του
νεωτεριστικο= πνε=µατο4 και τη4 προθηση4 τη4
Ευρωπαϊκ4 δι:σταση4 στα συστµατα και τι4 πρακτικC4 για την επαγγελµατικ κατ:ρτιση προκειµCνου να ενθαρρυνθε η δι: βου µ:θηση· 5τι, κατ: την
υλοποηση του προγρ:µµατο4 αυτο=, πρCπει να δοθε
προσοχ στην καταπολCµηση των διαφ5ρων µορφν
αποκλεισµο=, περιλαµβανοµCνου του ρατσισµο= και
τη4 ξενοφοβα4 5τι πρCπει να δοθε ιδιατερη προσοχ στην εξ:λειψη κ:θε µορφ4 δι:κριση4 και ανισ5τητα4, µεταξ= :λλων και 5σον αφορ: :τοµα µε
ειδικC4 αν:γκε4, καθ4 και στην προθηση τη4
ισ5τητα4 των ευκαιριν µεταξ= γυναικν και
ανδρν·
5τι, για να αυξηθε η προστιθCµενη αξα τη4 κοινοτικ4 δρ:ση4, εναι αν:γκη να διασφαλιστε, σε 5λα
τα εππεδα, η συνοχ και συµπληρωµατικ5τατα
µεταξ= των δρ:σεων που υλοποιο=νται ατο πλασιο
αυτ4 τη4 απ5φαση4 και :λλων κοινοτικν παρεµβ:σεων·

(9)

5τι, λ5γω του ρ5λου του4 στη διατρηση και τη
δηµιουργα θCσεων εργασα4 και στην αν:πτυξη τη4
κατ:ρτιση4, οι µικροµεσαε4 επιχειρσει4 και η βιοτεχνα θα πρCπει να εµπλCκονται στεν5τερα στην
υλοποηση του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4·

(10)

5τι η Επιτροπ, σε συνεργασα µε τα κρ:τη µCλη,
προσπαθε να εξασφαλσει τη συνοχ και τη
συµπληρωµατικ5τητα µεταξ= των δρ:σεων του
παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και των :λλων συναφν
κοινοτικν πολιτικν, µCσων και δρ:σεων, ιδω4 του
Ευρωπαϊκο= Κοινωνικο= Ταµεου, διευκολ=νοντα4 τη
µεταφορ: και τη δι:δοση σε ευρ=τερη κλµακα, καινοτ5µων προσεγγσεων και µεθ5δων που αναπτ=σσονται β:σει του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 5τι η Επιτροπ, σε σ=µπραξη µε του4 κοινωνικο=4 εταρου4,
επιδικει να αναπτ=ξει το συντονισµ5 µεταξ= του
παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και των δραστηριοττων
του κοινωνικο= διαλ5γου στην Κοιν5τητα·

(11)

(12)

5τι η συµφωνα για τον Ευρωπαϊκ5 Οικονοµικ5
Χρο («συµφωνα για τον ΕΟΧ») προβλCπει µεγαλ=τερη συνεργασα στον τοµCα τη4 εκπαδευση4, τη4
επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 και τη4 νεολαα4 µεταξ=
τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4 και των κρατν µελν
τη4, αφεν54, και των χωρν τη4 Ευρωπαϊκ4 Ζνη4
Ελε=θερων Συναλλαγν (ΕΖΕΣ) που συµµετCχουν
στον Ευρωπαϊκ5 Οικονοµικ5 Χρο, αφετCρου
(«χρε4 ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»)·
5τι πρCπει να προβλεφθε η δυνατ5τητα συµµετοχ4
στο παρ5ν πρ5γραµµα των συνδεδεµCνων χωρν τη4
κεντρικ4 και τη4 ανατολικ4 Ευρπη4, σ=µφωνα µε
τι4 προϋποθCσει4 που ορζονται στι4 ευρωπαϊκC4
συµφωνε4, στα πρ5σθετα πρωτ5κολλ: του4 και στι4
αποφ:σει4 των αντιστοχων συµβουλων σ=νδεση4,
τη4 Κ=πρου, σ=µφωνα µε του4 διου4 5ρου4 που εφαρ-
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µ5ζονται και για τι4 χρε4 ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, µε χρηµατοδ5τηση απ5 συµπληρωµατικC4 πιστσει4 σ=µφωνα µε
διαδικασε4 που πρ5κειται να συµφωνηθο=ν µε τη
χρα αυτ, και τη4 Μ:λτα4 και τη4 Τουρκα4, µε
χρηµατοδ5τηση απ5 πρ5σθετα κονδ=λια σ=µφωνα µε
τη συνθκη·
(13)

5τι πρCπει να εξασφαλιστε, σε συνεργασα µεταξ=
τη4 Επιτροπ4 και των κρατν µελν, η τακτικ
παρακολο=θηση και αξιολ5γηση του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 στε να εναι εφικτ η αναπροσαρµογ,
ιδω4 5σον αφορ: τι4 προτεραι5τητε4 για την υλοποηση των µCτρων·

(14)

5τι στην απ5φαση αυτ περιλαµβ:νεται ποσ5 δηµοσιονοµικ4 αναφορ:4, κατ: την Cννοια του σηµεου
2 τη4 δλωση4 του Ευρωπαϊκο= Κοινοβουλου, του
Συµβουλου και τη4 Επιτροπ4 τη4 6η4 Μαρτου
1995 (1), για 5λη τη δι:ρκεια του προγρ:µµατο4, υπ5
την επιφ=λαξη των εξουσιν τη4 δηµοσιονοµικ4
αρχ4 5πω4 Cχουν καθορισθε απ5 τη συνθκη·

(15)

5τι επειδ, σ=µφωνα µε τι4 αρχC4 τη4 επικουρικ5τητα4 και τη4 αναλογικ5τητα4 5πω4 ορζονται στο
:ρθρο 3 Β τη4 συνθκη4, οι στ5χοι τη4 προτειν5µενη4 δρ:ση4 που αφορο=ν την εφαρµογ µια4 πολιτικ4 για την επαγγελµατικ κατ:ρτιση σε κοινοτικ5
εππεδο δεν µπορο=ν να υλοποιηθο=ν µε ικανοποιητικ5 τρ5πο απ5 τα κρ:τη µCλη, δεδοµCνη4 τη4 πολυπλοκ5τητα4 των συµπρ:ξεων στο χρο τη4 κατ:ρτιση4, µπορο=ν, εποµCνω4, δεδοµCνη4 τη4 διακρατικ4
δι:σταση4 των κοινοτικν δρ:σεων και µCτρων, να
πραγµατοποιηθο=ν καλ=τερα στο κοινοτικ5 εππεδο·
5τι η παρο=σα απ5φαση περιορζεται στι4 ελ:χιστε4
απαιτσει4 για την επτευξη των στ5χων αυτν και
δεν υπερβανει τα αναγκαα για την επτευξη αυτν
των στ5χων,

ΑΠΟMΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1
Θσπιση του προγρ%µµατο
1.
Η παρο=σα απ5φαση θεσπζει το δε=τερο στ:διο του
κοινοτικο= προγρ:µµατο4 δρ:ση4 «Leonardo da Vinci»
στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, αποκαλο=µενο
στο εξ4 «το παρ5ν πρ5γραµµα».
2.
Το παρ5ν πρ5γραµµα εφαρµ5ζεται για την περοδο
απ5 την 1η Ιανουαρου 2000 Cω4 τι4 31 ∆εκεµβρου 2006.
3.
Το παρ5ν πρ5γραµµα συµβ:λλει στην προαγωγ τη4
«Ευρπη4 τη4 γνση4» µε την αν:πτυξη εν54 ευρωπαϊκο=
χρου συνεργασα4 στον τοµCα τη4 εκπαδευση4 και επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4. Το πρ5γραµµα υποστηρζει τι4
πολιτικC4 των κρατν µελν 5σον αφορ: την δι: βου
µ:θηση και την αν:πτυξη των γνσεων, των δεξιοττων
και των ικανοττων που χρει:ζονται στε να ευνοηθε η
Cννοια του ενεργο= πολτη και η ικαν5τητα απασχ5ληση4.
4.
Το παρ5ν πρ5γραµµα στηρζει και συµπληρνει τι4
ενCργειε4 που διεξ:γονται απ5 τα κρ:τη µCλη και εντ54
αυτν, σεβ5µενο ταυτ5χρονα πλρω4 την αρµοδι5τητ: του4
για το περιεχ5µενο και την οργ:νωση τη4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4, καθ4 και την πολιτιστικ και γλωσσικ του4
πολυµορφα.
(1) ΕΕ C 102 τη4 4.4.1996, σ. 4.
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στο πλασιο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 («γλωσσικC4
ικαν5τητε4»)·

ρθρο 2
Στ+χοι του προγρ%µµατο
1.
Στο πλασιο των στ5χων που ορζονται στο :ρθρο 127
τη4 συνθκη4, το παρ5ν πρ5γραµµα αποσκοπε στην
αν:πτυξη τη4 ποι5τητα4, τη4 καινοτοµα4 και τη4 ευρωπαϊκ4 δι:σταση4 στα συστµατα και τι4 πρακτικC4 τη4
επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, µCσω τη4 διακρατικ4 συνεργασα4.
Το παρ5ν πρ5γραµµα Cχει του4 ακ5λουθου4 στ5χου4:
α) να βελτιωθο=ν οι δεξι5τητε4 και οι ικαν5τητε4 των
ατ5µων, ιδω4 των νCων, που διαν=ουν αρχικ επαγγελµατικ κατ:ρτιση κ:θε επιπCδου· αυτ5 µπορε να επιτευχθε, µεταξ= :λλων, µCσω τη4 εναλλασσ5µενη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 και µαθητεα4 µε σκοπ5 την προθηση τη4 ικαν5τητα4 απασχ5ληση4 και τη διευκ5λυνση
τη4 επαγγελµατικ4 Cνταξη4 και επανCνταξη4·
β) να βελτιωθε η ποι5τητα και η πρ5σβαση στη συνεχ
επαγγελµατικ κατ:ρτιση και την απ5κτηση δεξιοττων
και ικανοττων καθ’ 5λη τη δι:ρκεια τη4 ζω4, µε
σκοπ5 την α=ξηση και την αν:πτυξη τη4 προσαρµοστικ5τητα4, ιδω4 αποβλCποντα4 στην εδραωση τη4 τεχνολογικ4 και οργανωτικ4 αλλαγ4·
καινοτ5µοι προσεγγσει4 παροχ4 συµβουλν και προσανατολισµο= Cχουν ιδιατερη σηµασα για την επτευξη των δ=ο
στ5χων α) και β) και θα τ=χουν υποστριξη4·
γ) να προωθηθε και να ενισχυθε η συµβολ τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 στη διαδικασα τη4 καινοτοµα4, µε
σκοπ5 τη βελτωση τη4 ανταγωνιστικ5τητα4 και του
επιχειρηµατικο= πνε=µατο4, και την παροχ νCων δυνατοττων απασχ5ληση4· ειδικ προσοχ θα δοθε, εν προκειµCνω, στην ενσχυση τη4 συνεργασα4 µεταξ= ιδρυµ:των επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, συµπεριλαµβανοµCνων των πανεπιστηµων και επιχειρσεων, ιδω4 µικροµεσαων.
2.
Κατ: την υλοποηση των στ5χων τη4 παραγρ:φου 1,
ειδικ προσοχ θα δοθε στα :τοµα που µειονεκτο=ν στην
αγορ: εργασα4, περιλαµβανοµCνων των µειονεκτο=ντων
ατ5µων, σε πρακτικC4 που διευκολ=νουν την πρ5σβασ του4
στην κατ:ρτιση, στην προθηση τη4 ση4 µεταχεριση4 και
τη4 ισ5τητα4 των ευκαιριν ανδρν και γυναικν και στην
καταπολCµηση των διακρσεων.
ρθρο 3
Κοινοτικ% µτρα
1.
Οι στ5χοι του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 υλοποιο=νται
µCσω των κατωτCρω µCτρων  συνδυασµν αυτν, των
οποων το επιχειρησιακ5 πλασιο και οι διαδικασε4 εφαρµογ4 περιγρ:φονται στα παραρτµατα τη4 παρο=σα4 απ5φαση4:
α) υποστριξη τη4 διακρατικ4 κινητικ5τητα4 για :τοµα
που διαν=ουν περοδο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, ιδω4
νCου4, καθ4 και για υπευθ=νου4 κατ:ρτιση4, («κινητικ5τητα»)·
β) υποστριξη πιλοτικν σχεδων που βασζονται σε διακρατικC4 συµπρ:ξει4 και αποσκοπο=ν στην αν:πτυξη τη4
καινοτοµα4 και τη4 ποι5τητα4 στην επαγγελµατικ
κατ:ρτιση («πιλοτικ: σχCδια»)·
γ) προθηση των γλωσσικν ικανοττων, και 5σον αφορ:
τι4 λιγ5τερο διαδεδοµCνε4 και διδασκ5µενε4 γλσσε4,
καθ4 και τη4 καταν5ηση4 των διαφ5ρων πολιτισµν

δ) υποστριξη τη4 αν:πτυξη4 διακρατικν δικτ=ων συνεργασα4, τα οποα διευκολ=νουν την αµοιβαα ανταλλαγ
εµπειριν και καλν πρακτικν («διακρατικ: δκτυα»)·
ε) αν:πτυξη και ενηµCρωση του υλικο= αναφορ:4 µε την
παροχ υποστριξη4 για µελCτε4 και αναλ=σει4, µε
συγκρσιµα και ενηµερωµCνα δεδοµCνα, µε την
παρατρηση και τη δι:δοση καλν πρακτικν και µε τη
συνολικ ανταλλαγ πληροφοριν («υλικ5 αναφορ:4»).
2.
Κατ: την υλοποηση των µCτρων τη4 παραγρ:φου 1,
θα διατθεται ειδικ υποστριξη σε διακρατικC4 δρ:σει4 για
την προθηση και τη χρησιµοποση τεχνολογιν των
πληροφοριν και των επικοινωνιν (ΤΠΕ) στην επαγγελµατικ κατ:ρτιση.
ρθρο 4
Πρ+σβαση στο πρ+γραµµα
Σ=µφωνα µε του4 5ρου4 και του4 διακανονισµο=4 εφαρµογ4 που ορζονται στα παραρτµατα, η πρ5σβαση στο
παρ5ν πρ5γραµµα εναι ανοικτ σε 5λου4 του4 δηµ5σιου4
/και ιδιωτικο=4 οργανισµο=4 και ιδρ=µατα που ασκο=ν
δραστηρι5τητε4 στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, και ιδω4:
α) στα ιδρ=µατα, στα κCντρα και του4 οργανισµο=4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 5λων των επιπCδων, συµπεριλαµβανοµCνων των πανεπιστηµων,
β) σε κCντρα και οργανισµο=4 Cρευνα4,
γ) σε επιχειρσει4, ιδω4 τι4 µικροµεσαε4 επιχειρσει4 και
τι4 βιοτεχνε4,  σε φορε4 του δηµ5σιου  ιδιωτικο=
τοµCα, συµπεριλαµβανοµCνων εκενων που παρεµβανουν στον τοµCα τη4 κατ:ρτιση4·
δ) σε εµπορικο=4 οργανισµο=4, µεταξ= :λλων σε εµπορικ:
επιµελητρια, κ.λπ.·
ε) στου4 κοινωνικο=4 εταρου4·
στ) σε τοπικο=4 και περιφερειακο=4 φορε4 και οργανισµο=4·
ζ) σε µη κερδοσκοπικο=4 οργανισµο=4, οργανισµο=4 εθελοντικν δραστηριοττων και µη κυβερνητικο=4 οργανισµο=4 (ΜΚΟ).
ρθρο 5
Υλοποηση του προγρ%µµατο και συνεργασα µε τα κρ%τη
µλη
1.
Η Επιτροπ εξασφαλζει την εφαρµογ των κοινοτικν δρ:σεων που αποτελο=ν το αντικεµενο του παρ5ντο4
προγρ:µµατο4.
2.

Τα κρ:τη µCλη:

 λαµβ:νουν τα απαρατητα µCτρα για να εξασφαλσουν,
µCσω κατ:λληλων δοµν, το συντονισµ5, την
ολοκληρωµCνη διαχεριση και τη συνCχεια, προκειµCνου
να επιτευχθο=ν οι στ5χοι του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4,
µε τη συµµετοχ 5λων των φορCων που ασκο=ν δραστηρι5τητε4 στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4,
σ=µφωνα µε τι4 εθνικC4 πρακτικC4,
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 εξασφαλζουν την παροχ κατ:λληλη4 ενηµCρωση4 και
τη δηµοσι5τητα 5σον αφορ: τι4 δρ:σει4 του προγρ:µµατο4,
 λαµβ:νουν τα απαρατητα µCτρα για να εξασφαλσουν
την αποτελεσµατικ διεξαγωγ του προγρ:µµατο4,
 προσπαθο=ν, κατ: το δυνατ5ν, να λ:βουν τα µCτρα που
θεωρο=ν αναγκαα και επιθυµητ: στε να αρθο=ν τα
εµπ5δια που κωλ=ουν την πρ5σβαση στο παρ5ν πρ5γραµµα.
3.

Η Επιτροπ, σε συνεργασα µε τα κρ:τη µCλη:

 λαµβ:νει τα µCτρα που περιγρ:φονται στα παραρτµατα για την αξιοποηση των επιτευγµ:των του πρτου
σταδου του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και των κοινοτικν πρωτοβουλιν στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4,
 διασφαλζει την οµαλ µετ:βαση µεταξ= των δρ:σεων
που πραγµατοποιθηκαν στο πλασιο του πρτου σταδου του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και εκενων που θα
εφαρµοστο=ν στο δε=τερο στ:διο.
ρθρο 6
Κοιν δρ%σει
Στο πλασιο τη4 οικοδ5µηση4 τη4 Ευρπη4 τη4 γνση4, τα
µCτρα του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 µπορο=ν να εφαρµοσθο=ν, σ=µφωνα µε τη διαδικασα του :ρθρου 7, απ5 κοινο= µε :λλα συναφ κοινοτικ: προγρ:µµατα και δρ:σει4,
και ιδω4 τα προγρ:µµατα στου4 τοµε4 εκπαδευση4 και
νεολαα4.
ρθρο 7
Επιτροπ' του προγρ%µµατο
1.
Η Επιτροπ επικουρεται απ5 µια επιτροπ που απαρτζεται απ5 δ=ο αντιπροσπου4 κ:θε κρ:του4 µCλου4 και
προεδρε=εται απ5 τον αντιπρ5σωπο τη4 Επιτροπ4.
2.
Η επιτροπ του προγρ:µµατο4 διατυπνει γνµε4 για
τα ακ5λουθα θCµατα:
α) γενικC4 κατευθυντριε4 γραµµC4 5σον αφορ: την υλοποηση του προγρ:µµατο4 και τη χρηµατοδοτικ
υποστριξη που θα παρ:σχει η Κοιν5τητα·
β) το ετσιο πρ5γραµµα εργασιν για την εκτCλεση των
δρ:σεων του προγρ:µµατο4, περιλαµβανοµCνων των
προτεραιοττων, τα θCµατα για τι4 θεµατικC4 δρ:σει4
και τι4 κοινC4 δρ:σει4 και τι4 προτ:σει4 τη4 Επιτροπ4
για την επιλογ των σχεδων, συµπεριλαµβανοµCνων
των σχεδων που εµππτουν στι4 κοινC4 δρ:σει4·
γ) του4 ετσιου4 προϋπολογισµο=4 και την κατανοµ των
κονδυλων µεταξ= των µCτρων, καθ4 και τι4 κοινC4
δρ:σει4, τα συνοδευτικ: µCτρα και τα σχCδια ευρωπαϊκν οργανισµν·
δ) τα κριτρια που πρCπει να εφαρµ5ζονται για τον καθορισµ5 τη4 ενδεικτικ4 κατανοµ4 των κονδυλων µεταξ=
των κρατν µελν στο πλασιο των δρ:σεων η διαχεριση των οποων θα γνεται σ=µφωνα µε τη διαδικασα
επιλογ4 Α (παρ:ρτηµα Ι, µCρο4 ΙΙΙ)·
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ε) του4 διακανονισµο=4 για την παρακολο=θηση και την
αξιολ5γηση του προγρ:µµατο4 και για τη δι:δοση και
µεταφορ: των αποτελεσµ:των.
3.
Oσον αφορ: τα σηµεα που αναφCρονται στην παρ:γραφο 2, ο αντιπρ5σωπο4 τη4 Επιτροπ4 υποβ:λλει στην
επιτροπ του προγρ:µµατο4 σχCδιο των µCτρων που πρ5κειται να ληφθο=ν. Η επιτροπ διατυπνει τη γνµη τη4 για
το σχCδιο αυτ5, σε προσθεσµα που µπορε να ορσει ο
πρ5εδρο4 αν:λογα µε τον επεγοντα χαρακτρα του θCµατο4. Αποφασζει µε την πλειοψηφα που προβλCπεται στο
:ρθρο 148 παρ:γραφο4 2 τη4 συνθκη4, για την Cκδοση των
αποφ:σεων που καλεται να λ:βει το Συµβο=λιο β:σει
πρ5ταση4 τη4 Επιτροπ4. Κατ: την ψηφοφορα στην επιτροπ, οι ψφοι των αντιπροσπων των κρατν µελν
σταθµζονται σ=µφωνα µε το προαναφερ5µενο :ρθρο. Ο
πρ5εδρο4 δεν λαµβ:νει µCρο4 στην ψηφοφορα.
4. α) Η Επιτροπ θεσπζει µCτρα που µπορο=ν να εφαρµοστο=ν αµCσω4.
β) Ε:ν 5µω4 τα µCτρα αυτ: δεν εναι σ=µφωνα µε τη
γνµη που διατ=πωσε η επιτροπ, ανακοιννονται
αµCσω4 απ5 την Επιτροπ στο Συµβο=λιο. Στην
περπτωση αυτ:
 η Επιτροπ αναβ:λλει την εφαρµογ των µCτρων
που αποφ:σισε, για δ=ο µνε4 το πολ= απ5 την
ηµεροµηνα τη4 ανακονωση4 αυτ4,
 το Συµβο=λιο µπορε, µε ειδικ πλειοψηφα, να
λ:βει διαφορετικ απ5φαση στην προθεσµα που
προβλCπεται στην προηγο=µενη περπτωση.
5.
Για οποιοδποτε :λλο θCµα σχετικ: µε την εφαρµογ
του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4, ο αντιπρ5σωπο4 τη4 Επιτροπ4 ζητ: τη γνµη τη4 επιτροπ4. Σε αυτ την
περπτωση, ο αντιπρ5σωπο4 τη4 Επιτροπ4 υποβ:λλει στην
επιτροπ σχCδιο των ληπτCων µCτρων. Η επιτροπ διατυπνει τη γνµη τη4 σχετικ: µε αυτ5 το σχCδιο σε προθεσµα
την οποα µπορε να ορζει ο πρ5εδρο4 αν:λογα µε τον
επεγοντα χαρακτρα του θCµατο4, προβανοντα4 ενδεχοµCνω4 σε ψηφοφορα.
Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ:. ΕπιπλCον, κ:θε κρ:το4 µCλο4 Cχει το δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θCση του στα πρακτικ:.
Η Επιτροπ λαµβ:νει ιδιατερα υπ5ψη τη γνµη που
διατ=πωσε η επιτροπ του προγρ:µµατο4 και την ενηµερνει σχετικ: µε τον τρ5πο µε τον οποο Cλαβε υπ5ψη τη4 τη
γνµη αυτ.
6.
Η επιτροπ του προγρ:µµατο4 θεσπζει τον εσωτερικ5
τη4 κανονισµ5.
7.
Η Επιτροπ συνεργαζ5µενη µε την επιτροπ καθιερνει τακτικ και συγκροτηµCνη συνεργασα µε τι4 επιτροπC4
που Cχουν συσταθε για την εφαρµογ των προγραµµ:των
τη4 Ευρωπαϊκ4 Κοιν5τητα4 στου4 τοµε4 τη4 εκπαδευση4
και τη4 νεολαα4.
8.
ΠροκειµCνου να εξασφαλισθε η συνCπεια του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 µε τα :λλα µCτρα που αναφCρονται στο
:ρθρο 9, η Επιτροπ ενηµερνει τακτικ: την επιτροπ του
προγρ:µµατο4 σχετικ: µε τι4 πρωτοβουλε4 που αναλαµβ:νονται στου4 τοµε4 τη4 εκπαδευση4, τη4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4 και τη4 νεολαα4, περιλαµβανοµCνη4 και τη4
συνεργασα4 µε τρτε4 χρε4 και διεθνε4 οργανισµο=4.
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ρθρο 8

ρθρο 10

Κοινωνικο εταροι

Συµµετοχ' των χωρ1ν ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των συνδεδεµνων
χωρ1ν τη Κεντρικ' και τη Ανατολικ' Ευρ1πη
(ΧΚΑΕ), τη Κ$πρου, τη Μ%λτα και τη Τουρκα

Με την επιφ=λαξη των διαδικασιν που περιγρ:φονται στο
:ρθρο 7 παρ:γραφοι 3, 4 και 5, η Επιτροπ µπορε να
ζητσει τη γνµη τη4 επιτροπ4 του προγρ:µµατο4 για
κ:θε :λλο θCµα που αφορ: την εφαρµογ τη4 παρο=σα4
απ5φαση4.
Oταν ζητεται αυτ η γνµη, συµµετCχουν ω4 παρατηρητC4
στι4 εργασε4 τη4 επιτροπ4 του προγρ:µµατο4 αντιπρ5σωποι των κοινωνικν εταρων σε αριθµ5 σο προ4 τον αριθµ5
των αντιπροσπων των κρατν µελν, οι οποοι διορζονται απ5 την Επιτροπ β:σει προτ:σεων των κοινωνικν
εταρων σε κοινοτικ5 εππεδο.
Οι αντιπρ5σωποι των κοινωνικν εταρων Cχουν το
δικαωµα να ζητσουν να καταχωρηθε η θCση του4 στα
πρακτικ: των συνεδρι:σεων τη4 επιτροπ4.
ρθρο 9

Το παρ5ν πρ5γραµµα εναι ανοιχτ5 στη συµµετοχ:
 των χωρν ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σ=µφωνα µε του4 5ρου4 που
προσδιορζονται στη συµφωνα για τον ΕΟΧ,
 των συνδεδεµCνων χωρν τη4 Κεντρικ4 και τη4 Ανατολικ4 Ευρπη4 (ΧΚΑΕ), σ=µφωνα µε του4 5ρου4 που
προσδιορζονται στι4 ευρωπαϊκC4 συµφωνε4, στα πρ5σθετα πρωτ5κολλα αυτν και στι4 αποφ:σει4 των αντιστοχων συµβουλων σ=νδεση4,
 τη4 Κ=πρου, υπ5 του4 διου4 5ρου4 που ισχ=ουν για τι4
χρε4
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ,
µε
χρηµατοδ5τηση
απ5
συµπληρωµατικC4 πιστσει4 σ=µφωνα µε διαδικασε4
που πρ5κειται να συµφωνηθο=ν µε τη χρα αυτ,
 τη4 Μ:λτα4 και τη4 Τουρκα4, µε χρηµατοδ5τηση απ5
συµπληρωµατικC4 πιστσει4 σ=µφωνα µε τι4 διατ:ξει4
τη4 συνθκη4.

Συνοχ' και συµπληρωµατικ+τητα

ρθρο 11

1.
Η Επιτροπ εξασφαλζει, σε συνεργασα µε τα κρ:τη
µCλη, τη συνολικ συνοχ και συµπληρωµατικ5τητα µε
:λλε4 συναφε4 κοινοτικC4 πολιτικC4 µCσα και δρ:σει4,
ιδω4 µε το Ευρωπαϊκ5 Κοινωνικ5 Ταµεο, ιδω4 µε εκενε4
που συµβ:λλουν στην Ευρπη τη4 γνση4, ειδικ5τερα
στου4 τοµε4 τη4 εκπαδευση4, τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, τη4 νεολαα4, τη4 Cρευνα4 και τεχνολογικ4
αν:πτυξη4 και τη4 καινοτοµα4.

∆ιεθν' συνεργασα

2.
Κατ: την υλοποηση των µCτρων του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4, η Επιτροπ και τα κρ:τη µCλη µεριµνο=ν στε
να λαµβ:νονται υπ5ψη οι προτεραι5τητε4 που καθορζονται
κατ: τι4 κατευθυντριε4 γραµµC4 για την απασχ5ληση που
εγκρνει το Συµβο=λιο, στο πλασιο συντονισµCνη4 στρατηγικ4 για την απασχ5ληση.
3.
Σε σ=µπραξη µε του4 κοινωνικο=4 εταρου4, σε κοινοτικ5 εππεδο, η Επιτροπ προσπαθε να αναπτ=ξει το συντονισµ5 µεταξ= του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και του κοινωνικο= διαλ5γου σε κοινοτικ5 εππεδο  µεταξ= :λλων και
κατ: τοµε4.
4.
Η Επιτροπ εξασφαλζει τη συµβολ του Ευρωπαϊκο=
ΚCντρου για την Αν:πτυξη τη4 Επαγγελµατικ4 Κατ:ρτιση4
(Cedefop) στην υλοποηση του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4,
σ=µφωνα µε τι4 διατ:ξει4 του κανονισµο= (ΕΟΚ) αριθ.
337/75 (1) για την δρυση του Cedefop. Υπ5 τι4 διε4 προϋποθCσει4, θα αναπτυχθε στου4 κατ:λληλου4 τοµε4 ο
συντονισµ54, υπ5 την αιγδα τη4 Επιτροπ4, µε το Ευρωπαϊκ5 Pδρυµα Επαγγελµατικ4 Εκπαδευση4, σ=µφωνα µε
τι4 διατ:ξει4 που προβλCπονται στον κανονισµ5 (ΕΟΚ)
αριθ. 1360/90 (2).
5.
Η Επιτροπ ενηµερνει τακτικ: τη συµβουλευτικ
επιτροπ για την επαγγελµατικ εκπαδευση 5σον αφορ:
την εξCλιξη του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4.
(1) ΕΕ L 39 τη4 13.2.1975, σ. 1· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 τον κανονισµ5 (ΕΚ) αριθ. 354/95 (ΕΕ L 41 τη4
23.2.1995, σ. 1).
(2) ΕΕ L 131 τη4 23.5.1990, σ. 1· κανονισµ54 5πω4 τροποποιθηκε
τελευταα απ5 τον κανονισµ5 (ΕΚ) αριθ. 1572/98 (ΕΕ L 206 τη4
23.7.1988, σ. 1).

Στο πλασιο του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και σ=µφωνα µε
τι4 διαδικασε4 του :ρθρου 7 παρ:γραφοι 2, 3 και 4, η
Επιτροπ θα ενισχ=σει τη συνεργασα µε τι4 τρτε4 χρε4
και του4 αρµ5διου4 διεθνε4 οργανισµο=4.
ρθρο 12
Χρηµατοδ+τηση
1.
Το χρηµατοδοτικ5 πλασιο για την εκτCλεση του
παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 για την περοδο απ5 το 2000 µCχρι
το 2006 καθορζεται σε 1 150 εκατοµµ=ρια ευρ.
2.
Οι ετσιε4 πιστσει4 εγκρνονται απ5 την αρµ5δια για
τον προϋπολογισµ5 αρχ εντ54 των ορων των δηµοσιονοµικν προοπτικν.
ρθρο 13
Παρακολο$θηση και αξιολ+γηση
1.
Η Επιτροπ παρακολουθε τακτικ: το παρ5ν πρ5γραµµα σε συνεργασα µε τα κρ:τη µCλη.
Η παρακολο=θηση περιλαµβ:νει τι4 εκθCσει4 που αναφCρονται στην παρ:γραφο 4 και συγκεκριµCνε4 δραστηρι5τητε4.
2.
Η Επιτροπ, σε συνεργασα µε τα κρ:τη µCλη, αξιολογε τακτικ: την υλοποηση του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4,
σ=µφωνα µε τη διαδικασα του :ρθρου 7 παρ:γραφοι 2, 3
και 4 και β:σει των κριτηρων που θα ορισθο=ν σε συνεργασα µε τα κρ:τη µCλη. Ο κ=ριο4 σκοπ54 αυτ4 τη4 αξιολ5γηση4 εναι να εκτιµηθε η αποτελεσµατικ5τητα και ο
αντκτυπο4 των δρ:σεων που υλοποιο=νται, εν συγκρσει
προ4 του4 στ5χου4 που αναφCρονται στο :ρθρο 2. Η αξιολ5γηση θα εξετ:ζει επση4 τη δι:δοση των αποτελεσµ:των
των δρ:σεων του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4, των καλν
πρακτικν και του αντκτυπου του προγρ:µµατο4 ω4 συν5λου, σε σχCση µε του4 στ5χου4 του.
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Αυτ η αξιολ5γηση θα αφορ: και τη συµπληρωµατικ5τητα
των δρ:σεων που υλοποιο=νται στο πλασιο του παρ5ντο4
προγρ:µµατο4 ω4 προ4 εκενε4 που υπ:γονται σε :λλε4
συναφε4 κοινοτικC4 πολιτικC4, µCσα και δρ:σει4.
Τα αποτελCσµατα των κοινοτικν δρ:σεων αποτελο=ν αντικεµενο τακτικν ανεξ:ρτητων εξωτερικν αξιολογσεων
µε β:ση κριτρια που θα καθοριστο=ν σ=µφωνα µε τη
διαδικασα του :ρθρου 7 παρ:γραφο4 2, 3 και 4.
3.
Τα αποτελCσµατα τη4 παρακολο=θηση4 και αξιολ5γηση4 πρCπει να λαµβ:νονται υπ5ψη κατ: την υλοποηση
του προγρ:µµατο4.
4.
Τα κρ:τη µCλη διαβιβ:ζουν στην Επιτροπ, το αργ5τερο Cω4 τι4 31 ∆εκεµβρου 2003 και το αργ5τερο Cω4 την
30 Ιουνου 2007, αντστοιχα, εκθCσει4 σχετικ: µε την υλοποηση και την αποτελεσµατικ5τητα του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4 και µε τον αντκτυπ5 του στα συστµατα επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 και του4 διακανονισµο=4 που ισχ=ουν στα κρ:τη µCλη. Οι εκθCσει4 καλ=πτουν και την προθηση τη4 ισ5τητα4 και των σων ευκαφιν, µεταξ= ανδρν
και γυναικν.
5.
Η Επιτροπ υποβ:λλει στο Ευρωπαϊκ5 Κοινοβο=λιο,
στο Συµβο=λιο και στην Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ:
 µCχρι τι4 30 Ιουνου 2000, µια πρτη ενδι:µεση Cκθεση
για την αρχικ λειτουργα του προγρ:µµατο4,

11. 6. 1999

 στι4 30 Ιουνου 2004 το αργ5τερο, τη δε=τερη ενδι:µεση
Cκθεση σχετικ: µε την υλοποηση του παρ5ντο4 προγρ:µµατο4,
 στι4 31 ∆εκεµβρου 2004 το αργ5τερο, ανακονωση για
τη συνCχιση αυτο= του προγρ:µµατο4. Η ανακονωση
αυτ θα περιλαµβ:νει, 5που δει, τι4 κατ:λληλε4 προτ:σει4,
 στι4 31 ∆εκεµβρου 2007 το αργ5τερο, την τελικ
Cκθεση αξιολ5γηση4 σχετικ: µε την υλοποηση του
παρ5ντο4 προγρ:µµατο4.
ρθρο 14
:ναρξη ισχ$ο
Η παρο=σα απ5φαση τθεται σε ισχ= την ηµCρα τη4 δηµοσευσ4 τη4 στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκ)ν Κοινοτ,των.
Λουξεµβο=ργο, 26 Απριλου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρ2εδρο
J. FISCHER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Οι στ5χοι που ορζονται στο :ρθρο 2 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4 υλοποιο=νται µCσω διακρατικν συµπρ:ξεων
απ’ 5που υποβ:λλονται προτ:σει4 δρ:σεων µε β:ση τα κοινοτικ: µCτρα που ορζονται στο :ρθρο 3.
2. Κ:θε πρ5ταση που υποβ:λλεται απ5 διακρατικ σ=µπραξη αποσκοπε στην υλοποηση εν54  περισσοτCρων
στ5χων του προγρ:µµατο4 και αναφCρει τα µCτρα  το µCτρο που σκοπε=ει να εφαρµ5σει για την επτευξη των
σκοπν τη4. Μπορο=ν να υποβληθο=ν προτ:σει4 για δραστηρι5τητε4 που συνδυ:ζουν δι:φορα µCτρα σ=µφωνα
µε το :ρθρο 3 παρ:γραφο4 1 και κατ: τρ5πο που θα καθορσει η επιτροπ του :ρθρου 7 τη4 απ5φαση4.
ΕξαιρουµCνων των µCτρων 1 (κινητικ5τητα) και 3 (γλωσσικC4 ικαν5τητε4) 5πω4 αυτ: περιγρ:φονται στο ΜCρο4
ΙΙ, σε κ:θε πρ5ταση πρCπει να προβλCπεται η συµµετοχ εταρων απ5 τουλ:χιστον τρει4 συµµετCχουσε4 χρε4,
η µα τουλ:χιστον απ5 τι4 οποε4 πρCπει να εναι κρ:το4 µCλο4 τη4 Ευρωπαϊκ4 2νωση4. Στην περπτωση
προτ:σεων σχεδων στα πλασια των µCτρων 1 και 3, σε κ:θε πρ5ταση πρCπει να συµµετCχουν εταροι απ5
τουλ:χιστον δ=ο συµµετCχουσε4 χρε4, απ5 τι4 οποε4 η µα τουλ:χιστον πρCπει να εναι κρ:το4 µCλο4 τη4
Ευρωπαϊκ4 2νωση4.
3. ΚοινοτικC4 προσκλσει4 για υποβολ προτ:σεων ορζουν τι4 προτεραι5τητε4 5σον αφορ: του4 στ5χου4, το
χρονοδι:γραµµα, του4 5ρου4 υποβολ4, τα κοιν: κριτρια επιλεξιµ5τητα4, ιδω4 απ5 :ποψη διακρατικ5τητα4,
αξιολ5γηση4 σχεδων και διαδικασιν επιλογ4. Το ενδεικτικ5 χρονοδι:γραµµα περιλαµβ:νει κοινοτικC4
ετσιε4 προθεσµε4 για την υποβολ, την επιλογ και την Cγκριση αιτσεων για σχCδια.
Η πρτη πρ5σκληση για υποβολ προτ:σεων ισχ=ει επ τρα Cτη. ∆ε=τερη πρ5σκληση για υποβολ προτ:σεων,
µε διετ ισχ=, θα δηµοσιευθε το 2002 και τρτη, µε διετ ισχ=, το 2004 µε β:ση τι4 ενδι:µεσε4 εκθCσει4 που
αναφCρονται στο :ρθρο 13 παρ:γραφο4 5 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4.
Οι κοινοτικC4 προσκλσει4 για υποβολ προτ:σεων δηµοσιε=ονται απ5 την Επιτροπ αφο= Cχει ζητηθε η
γνµη τη4 επιτροπ4 του :ρθρου 7 τη4 απ5φαση4.
4. Οι προτ:σει4 δρ:σεων πρCπει να αναφCρουν µε σαφνεια του4 επιδιωκ5µενου4 στ5χου4, τι4 µεθ5δου4 υλοποηση4, τα προσδοκµενα αποτελCσµατα, του4 µηχανισµο=4 αξιολ5γηση4 των πραγµατικν αποτελεσµ:των,
τα σχCδια δι:δοση4, του4 δικαιο=χου4 και του4 συνεργαζ5µενου4 εταρου4, καθ4 και τη φ=ση και το εππεδο
τη4 συµµετοχ4 των εν λ5γω εταρων, συµπεριλαµβανοµCνη4 τη4 χρηµατοδοτικ4 συνεισφορ:4 του4 και του
χρονοδιαγρ:µµατο4 των εργασιν.
5. Οι προτ:σει4 µπορο=ν να υποβληθο=ν στι4 προθεσµε4 που τθενται κ:θε χρ5νο µε την πρ5σκληση. Η επιλογ
των προτ:σεων πραγµατοποιεται τουλ:χιστον µα φορ: ετησω4 σ=µφωνα µε τι4 διαδικασε4 που ορζονται
στο µCρο4 ΙΙΙ.
6. Τα κρ:τη µCλη προβανουν στα αναγκαα διαβµατα για να προωθσουν αλληλεπιδρ:σει4 µεταξ= των φορCων
που συµµετCχουν στο πρ5γραµµα αυτ5, καθ4 και σε προγρ:µµατα που αφορο=ν την εκπαδευση και τη
νεολαα.
7. Οι διοι π5ροι των εταρων του σχεδου ουδCποτε προCρχονται απ5 :λλε4 κοινοτικC4 χρηµατοδοτσει4.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΜΕΤΡΑ

1. Κινητικ+τητα
Υποστ,ριξη σε διακρατικ σχ:δια κινητικ2τητα για τοµα που διανουν περοδο επαγγελµατικ, κατρτιση,
ιδω ν:ου, και για εκπαιδευτ:.
ΠαρCχεται κοινοτικ υποστριξη για τι4 ακ5λουθε4 δρ:σει4:
α) Προετοιµασα και υλοποηση διακρατικν σχεδων τοποθετσεων για:
 :τοµα που διαν=ουν περοδο αρχικ4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 (τοποθετσει4 που διαρκο=ν,
συνθω4, απ5 τρει4 εβδοµ:δε4 µCχρι εννCα µνε4 σε ιδρ=µατα επαγγελµατικ4 εκπαδευση4 και επιχειρσει4· οι τοποθετσει4 αυτC4 αποτελο=ν αναπ5σπαστο µCρο4 του προγρ:µµατο4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4 των ενδιαφεροµCνων,
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 σπουδαστν (τοποθετσει4 σε επιχειρσει4 που διαρκο=ν απ5 τρει4 µCχρι εννCα µνε4),
 νCων εργαζοµCνων και πρ5σφατων πτυχιο=χων (τοποθετσει4 σε ιδρ=µατα επαγγελµατικ4 εκπαδευση4
και επιχειρσει4 που διαρκο=ν απ5 δ=ο µCχρι δδεκα µνε4).
Oταν αυτ5 εναι δυνατ5ν, οι τοποθετσει4 αυτC4 θα πρCπει να συνεπ:γονται την επικ=ρωση των δεξιοττων
και των ικανοττων που αποκτθηκαν µε την τοποθCτηση, σ=µφωνα µε τι4 πρακτικC4 τη4 χρα4 προCλευση4.
Οι τοποθετσει4 αυτC4 µπορε επση4 να περιλαµβ:νουν σχCδια που εντ:σσονται στο πλασιο «Ευρωπαϊκν
περι5δων εναλλασσ5µενη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 και µαθητεα4», κατ: την Cννοια τη4 απ5φαση4
1999/51/ΕΚ (1).
Τα διακρατικ: σχCδια τοποθετσεων για :τοµα που διαν=ουν περοδο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, στα
οποα συµµετCχουν µικροµεσαε4 επιχειρσει4 και βιοτεχνε4 ω4 οργανισµο υποδοχ4, τυγχ:νουν ειδικ4
χρηµατικ4 υποστριξη4 υπ5 του4 5ρου4 που περιγρ:φονται παρακ:τω.
β) Οργ:νωση διακρατικν σχεδων ανταλλαγν:
 µεταξ= επιχειρσεων, αφεν54, και οργανισµν επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4  πανεπιστηµων, αφετCρου,
τα οποα απευθ=νονται σε διευθυντC4 προσωπικο= επιχειρσεων, σε σχεδιαστC4 και υπευθ=νου4 προγραµµ:των κατ:ρτιση4, ιδω4 εκπαιδευτC4, και σε ειδικο=4 επαγγελµατικο= προσανατολισµο=,
 για εκπαιδευτC4 και παιδαγωγικο=4 επ5πτε4 στον τοµCα των γλωσσικν ικανοττων (µεταξ= του τοµCα
των επιχειρσεων, αφεν54, και, αφετCρου, των ειδικευµCνων στη γλσσα ιδρυµ:των επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4, συµπεριλαµβανοµCνων των πανεπιστηµων,  των οργανισµν επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4).
Οι ανταλλαγC4 για τι4 στοχευ5µενε4 οµ:δε4 διαρκο=ν απ5 µα Cω4 Cξι εβδοµ:δε4 κατ’ αντατο 5ριο.
γ) Το Cedefop µπορε να εξασφαλσει επισκCψει4 µελCτη4 που προορζονται για υπε=θυνου4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4, σχετικ: µε θCµατα που θα προτενει η Επιτροπ.
Τα διακρατικ: σχCδια τοποθετσεων και ανταλλαγν µπορε να διαρκο=ν µCχρι δ=ο Cτη. Προ4 εκτCλεση των
σχεδων αυτν, η επιτροπ του :ρθου 7 τη4 απ5φαση4 επεξεργ:ζεται ειδικ: µCτρα βοθεια4 των µειονεκτο=ντων συµµετεχ5ντων.
Χρηµατοδ2τηση
Η χρηµατοδοτικ συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 στα διακρατικ: σχCδια τοποθετσεων και ανταλλαγν που
ορζονται στο πλασιο του ω4 :νω µCτρου δεν υπερβανει τα 5 000 ευρ για κ:θε δικαιο=χο για µια
τοποθCτηση  ανταλλαγ. Το αντατο ποσ5 τη4 συνεισφορ:4 αυτ4 αντιστοιχε στην αντατη δι:ρκεια που
αναφCρεται στα στοιχεα α) και β). Αυτ5 το αντατο ποσ5 µπορε να υπερβληθε σε περπτωση µειονεκτο=ντων συµµετεχ5ντων.
Για το µCτρο αυτ5, η Επιτροπ διαθCτει σε κ:θε κρ:το4 µCλο4 ετσια συνολικ επιχοργηση, το =ψο4 τη4
οποα4 ορζεται σ=µφωνα µε τι4 διαδικασε4 που περιγρ:φονται στο παρ:ρτηµα ΙΙ.
ΜCχρι και το 10 % του ποσο= αυτο= προορζεται, σ=µφωνα µε διαδικασε4 που διαµορφνονται σε συµφωνα
µε το φορCα διαχεριση4, προκειµCνου να βοηθηθο=ν:
 οι υπε=θυνοι απ5 ΜΜΕ που υποβ:λλουν την πρτη του4 ατηση για το πρ5γραµµα. Το ποσ5 δεν µπορε να
υπερβανει τα 500 ευρ για κ:θε υπε=θυνο,
 κ:θε υπε=θυνο4 που προετοιµ:ζει την οµ:δα που αναφCρεται στο στοιχεο α). Το ποσ5 που χορηγεται για
την παιδαγωγικ, πολιτισµικ και γλωσσικ προετοιµασα τη4 στοχευ5µενη4 οµ:δα4 δεν µπορε να
υπερβανει τα 200 ευρ για κ:θε τοποθCτηση δι:ρκεια4 µικρ5τερη4 των τριν µηνν,  τα 500 ευρ για
κ:θε τοποθCτηση δι:ρκεια4 µεγαλ=τερη4 των τριν µηνν, µε αντατο 5ριο τα 25 000 ευρ για κ:θε
υπε=θυνο.
Το ποσ5 αυτ5 προστθεται στο ποσ5 που προορζεται για τον αποστCλλοντα οργανισµ5, για τη διαχεριση και
την παρακολο=θηση των διακρατικν σχεδων τοποθετσεων.
Ο φορCα4 διαχεριση4 µπορε να αναπροσανατολσει οιοδποτε αχρησιµοποητο µCρο4 αυτο= του ποσο=, στο
πλασιο αυτο= του µCτρου, αναφCροντα4 του4 σχετικο=4 λ5γου4 στην Επιτροπ.
2. Πιλοτικ% σχδια
Υποστ,ριξη σε διακρατικ πιλοτικ σχ:δια για την ανπτυξη και τη µεταφορ καινοτοµα και ποι2τητα
στον τοµ:α τη επαγγελµατικ, κατρτιση, µεταξ λλων σε δρσει που αποσκοπον στη χρησιµοποηση
των τεχνολογι)ν των πληροφορι)ν και των επικοινωνι)ν (ΤΠΕ) στην επαγγελµατικ, κατρτιση.
ΠαρCχεται κοινοτικ υποστριξη για το σχεδιασµ5, την αν:πτυξη, τη δοκιµαστικ εφαρµογ και την αξιολ5γηση διακρατικν πιλοτικν σχεδων που Cχουν ω4 στ5χο την αν:πτυξη /και τη δι:δοση καινοτοµιν
στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4.
(1) ΕΕ L 17 τη4 22.1.1999, σ. 45.
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Παρ5µοια σχCδια µπορο=ν να αφορο=ν την αν:πτυξη τη4 ποι5τητα4 στην κατ:ρτιση, την αν:πτυξη νCων
µεθ5δων επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, καθ4 και τον επαγγελµατικ5 προσανατολισµ5 στο πλασιο τη4 δι: βου
µ:θηση4.
∆ιακρατικ: πιλοτικ: σχCδια µπορο=ν επση4 να αποσκοπο=ν:
 στην αν:πτυξη τη4 χρησιµοποηση4 των ΤΠΕ σε δραστηρι5τητε4 και προϊ5ντα επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4,
 στην προθηση τη4 πρ5σβαση4 ατ5µων που διαν=ουν περοδο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 στα νCα
εργαλεα, στι4 νCε4 υπηρεσε4 και στα νCα προϊ5ντα επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 που χρησιµοποιο=ν ΤΠΕ,
 στην υποστριξη τη4 αν:πτυξη4 διακρατικν δικτ=ων για την ανοικτ και εξ αποστ:σεω4 επαγγελµατικ
κατ:ρτιση µCσω τη4 χρση4 των ΤΠΕ (προϊ5ντα πολυµCσων, διευθ=νσει4 στο Web, µετ:δοση µCσω
δικτ=ου, κ.λπ.),
 στο σχεδιασµ5, τη δοκιµαστικ εφαρµογ και την επικ=ρωση νCων προσεγγσεων στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, που ανακ=πτουν λ5γω των νCων συνθηκν εργασα4 (π.χ. τηλεργασα).
Η κοινοτικ υποστριξη για σχCδια στα πλασια αυτο= του µCτρου µπορε να παρCχεται για δι:στηµα µCχρι
τριν ετν.
Θεµατικ: δρσει
Ειδικ υποστριξη δδεται σε µικρ5 αριθµ5 σχεδων σχετικ: µε θCµατα ιδιατερου ενδιαφCροντο4 σε κοινοτικ5
εππεδο, για παρ:δειγµα:
 στην αν:πτυξη νCων µεθ5δων προθηση4 τη4 διαφ:νεια4 µε Cµφαση στι4 νCε4 µορφC4 αναγνριση4 
πιστοποηση4 των δεξιοττων και των γνσεων που αποκτνται κατ: την εργασα,
 σε δρ:σει4 που υποστηρζουν τι4 πολιτικC4 και πρωτοβουλε4 των κρατν µελν, οι οποε4 αποσκοπο=ν
στην απ5κτηση κατ:λληλων δεξιοττων απ5 :τοµα που µειονεκτο=ν στην αγορ: εργασα4, και ιδω4 των
ανειδκευτων νCων και των ατ5µων των οποων τα προσ5ντα χρει:ζονται ανανCωση,
 στην αν:πτυξη ευρωπαϊκν διακανονισµν για τον επαγγγελµατικ5 προσανατολισµ5, την παροχ
συµβουλν και επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 στον τοµCα των υπηρεσιν προ4 τι4 επιχειρσει4.
Χρηµατοδ2τηση
Η χρηµατοδοτικ συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 για τα διακρατικ: πιλοτικ: σχCδια µπορε να φτ:σει το 75 % των
επιλCξιµων δαπανν, µε αντατο 5ριο τα 200 000 ευρ αν: Cτο4 για κ:θε σχCδιο. Oσον αφορ: τι4 θεµατικC4
δρ:σει4, το αντατο 5ριο µπορε να ανCλθει σε 300 000 ευρ αν: Cτο4 για κ:θε σχCδιο, ε:ν αυτ5 δικαιολογεται απ5 την εµβCλεια του συγκεκριµCνου σχεδου.
3. Γλωσσικ ικαν+τητε
Υποστ,ριξη για σχ:δια προ)θηση των γλωσσικ)ν ικανοτ,των και ειδικ)ν ικανοτ,των σε πολιτιστικ
θ:µατα, στον τοµ:α τη επαγγελµατικ, κατρτιση.
ΠαρCχεται κοινοτικ υποστριξη σε διακρατικ: πιλοτικ: σχCδια που αποσκοπο=ν στην αν:πτυξη των
γλωσσικν ικανοττων στο πλασιο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4. Ιδιατερη προσοχ θα δδεται σε σχCδια που
αφορο=ν τι4 λιγ5τερο διαδεδοµCνε4 και διδασκ5µενε4 γλσσε4.
Τα σχCδια αυτ: Cχουν ω4 στ5χο το σχεδιασµ5, τη δοκιµαστικ εφαρµογ και την επικ=ρωση, την αξιολ5γηση
και τη δι:δοση διδακτικο= υλικο= και καινοτ5µων παιδαγωγικν µεθ5δων, προσαρµοσµCνων στι4 ειδικC4
αν:γκε4 κ:θε επαγγελµατικο= κλ:δου και οικονοµικο= τοµCα  µεταξ= :λλων µε τη χρση γλωσσικν
δοκιµασιν  καθ4 και καινοτ5µων παιδαγωγικν προσεγγσεων που βασζονται σε αυτοδιδασκαλα των
γλωσσν, καθ4 και τη δι:δοση των αποτελεσµ:των του4.
Προτ:σει4 για γλωσσικ και πολιτισµικ υποστριξη µπορο=ν επση4 να υποβληθο=ν στο πλασιο :λλων
δρ:σεων και µCτρων, ιδω4 µε στ5χο να βελτιωθο=ν οι γλωσσικC4 ικαν5τητε4 και οι ειδικC4 ικαν5τητε4 σε
πολιτιστικ: θCµατα των εκπαιδευτν και των παιδαγωγικν εποπτν που εναι υπε=θυνοι για την παιδαγωγικ επβλεψη των ατ5µων που συµµετCχουν στα διακρατικ: προγρ:µµατα κινητικ5τητα4.
ΠαρCχεται επση4 κοινοτικ ενσχυση για διακρατικ: προγρ:µµατα µεταξ=, αφεν54, του τοµCα των επιχειρσεων και, αφετCρου, ειδικευµCνων στη γλσσα ιδρυµ:των επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4  φορCων επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4.
Η κοινοτικ υποστριξη για τα σχCδια που αφορο=ν το µCτρο αυτ5 µπορε να παρCχεται για δι:στηµα µCχρι
τριν ετν.
Χρηµατοδ2τηση
Η χρηµατοδοτικ συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 µπορε να ανCλθει στο 75 % των επιλCξιµων δαπανν, µε αντατο
5ριο τα 200 000 ευρ αν: Cτο4 για κ:θε σχCδιο.
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4. ∆ιακρατικ% δκτυα
Υποστ,ριξη σε διακρατικ δκτυα ευρωπαϊκ, εµπειρογνωµοσνη και διδοση.
ΠαρCχεται κοινοτικ υποστριξη για τι4 δραστηρι5τητε4 κοινοτικν δικτ=ων επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, µε
συµµετοχ πολλν φορCων, που θα συγκεντρνουν στα κρ:τη µCλη, σε περιφερειακ5  κλαδικ5 εππεδο, του4
ενδιαφερ5µενου4 δηµ5σιου4 και ιδιωτικο=4 φορε4. Περιλαµβ:νονται οι τοπικC4 αρχC4, τοπικ: εµπορικ:
επιµελητρια, συνδικαλιστικC4 οργανσει4 εργοδοτν και εργαζοµCνων, επιχειρσει4 και κCντρα Cρευνα4 και
επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4  συµπεριλαµβανοµCνων των πανεπιστηµων  που ενεργο=ν ω4 κCντρα παροχ4
υπηρεσιν, συµβουλν και πληροφοριν 5σον αφορ: την πρ5σβαση σε καταξιωµCνε4 µεθ5δου4 και προϊ5ντα
στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4. Οι δραστηρι5τητε4 αυτC4 αποσκοπο=ν:
i) στη συγκCντρωση, τη σ=νθεση και την αν:πτυξη τη4 ευρωπαϊκ4 εµπειρογνωµοσ=νη4 και των καινοτ5µων
προσεγγσεων·
ii) στη βελτωση τη4 αν:λυση4 και τη4 πρ5βλεψη4 των αναγκν 5σον αφορ: δεξι5τητε4·
iii) στη δι:δοση των αποτελεσµ:των των δικτ=ων και των σχεδων στου4 ενδιαφερ5µενου4 κ=κλου4, σε
ολ5κληρη την 2νωση.
Η κοινοτικ υποστριξη για τα διακρατικ: δκτυα µπορε να παρCχεται για δι:στηµα µCχρι τριν ετν.
Χρηµατοδ2τηση
Η χρηµατοδοτικ συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 για τι4 δραστηρι5τητε4 διακρατικν δικτ=ων µπορε να φτ:σει το
50 % των επιλCξιµων δαπανν, µε αντατο 5ριο 150 000 ευρ αν: Cτο4 για κ:θε δκτυο.

5. Υλικ+ αναφορ%
Υποστ,ριξη για δρσει που αποσκοπον στην συγκ:ντρωση, στην ενηµ:ρωση και στη διδοση υλικο
αναφορ.
ΠαρCχεται κοινοτικ υποστριξη για δρ:σει4 που υλοποιο=νται σε διακρατικ5 εππεδο, σχετικ: µε θCµατα
κοινο= ενδιαφCροντο4. Οι δρ:σει4 αυτC4 συµβ:λλουν:
 στη συγκCντρωση συγκρσιµων δεδοµCνων που αφορο=ν τα συστµατα και του4 διακανονισµο=4, στον
τοµCα τη4 κατ:ρτιση4, τι4 πρακτικC4 και τι4 δι:φορε4 προσεγγσει4 5σον αφορ: την ειδκευση και τι4
ικαν5τητε4 στα κρ:τη µCλη, 
 στην παροχ ποσοτικν /και ποιοτικν πληροφοριν, αναλ=σεων και παρατρηση4 των καλ=τερων
πρακτικν για τη στριξη πολιτικν και πρακτικν επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 στο πλασιο τη4 δι: βου
µ:θηση4, που δεν µπορο=ν να παρ:σχουν η Eurostat  το Cedefop. Η Eurostat και το Cedefop συµετCχουν
ενεργ4 στην παραγωγ στατιστικν µCσων, σ=µφωνα µε τι4 ισχ=ουσε4 διαδικασε4) και ειδικ5τερα τι4
οριζ5µενε4 στον κανονισµ5 (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλου, τη4 17η4 Mεβρουαρου 1997, σχετικ: µε τι4
κοινοτικC4 στατιστικC4 (1) και λαµβ:νοντα4 υπ5ψη την απ5φαση 99/126/ΕΚ του Συµβουλου, τη4 22α4
∆εκεµβρου 1998, για το κοινοτικ5 στατιστικ5 πρ5γραµµα 1998-2002 (2).
Η κοινοτικ υποστριξη για τα σχCδια που αφορο=ν το µCτρο αυτ5 µπορε να παρCχεται για δι:στηµα µCχρι
τριν ετν.
Η Επιτροπ και τα κρ:τη µCλη εξασφαλζουν την ευρ=τερη δυνατ δι:δοση αυτο= του υλικο= αναφορ:4,
κυρω4 προκειµCνου να τεθε στη δι:θεση των υπευθ=νων, σε δηµ5σιο και ιδιωτικ: εππεδο, για τη λψη
αποφ:σεων στον τοµCα τη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4.
Χρηµατοδ2τηση
Η χρηµατοδοτικ συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 κυµανεται µεταξ= 50 και 100 % των επιλCξιµων δαπανν, µε
αντατο 5ριο 200 000 ευρ αν: Cτο4 για κ:θε σχCδιο. Εφ5σον δικαιολογεται απ5 την εµβCλεια του προτειν5µενου σχεδου, το αντατο 5ριο µπορε να ανCλθει σε 300 000 ευρ.

6. Κοιν δρ%σει
1. Για τι4 κοινC4 δρ:σει4 που προβλCπονται στο :ρθρο 6 τη4 απ5φαση4, µπορε να χορηγηθε κοινοτικ
ενσχυση για δρ:σει4 που υλοποιο=νται απ5 κοινο= µε :λλε4 κοινοτικC4 δρ:σει4 που προ:γουν την Ευρπη
τη4 γνση4, ιδω4 τα προγρ:µµατα τη4 Κοιν5τητα4 στου4 τοµε4 εκπαδευση4 και νεολαα4.
(1) ΕΕ L 52 τη4 22.2.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 42 τη4 16.2.1999, σ. 1.
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2. ΤCτοιε4 κοινC4 δρ:σει4 µπορο=ν να διεξαχθο=ν µε κοινC4 προσκλσει4 για υποβολ προτ:σεων σε επιλεγµCνα θCµατα ενδιαφCροντο4, σε τοµε4 δραστηριοττων που δεν καλ=πτονται αποκλειστικ: απ5 Cνα µ5νον
πρ5γραµµα. Τα θCµατα για τι4 κοινC4 δρ:σει4 θα συµφωνηθο=ν απ5 τι4 αρµ5διε4 επιτροπC4, σ=µφωνα µε τη
διαδικασα που ορζει το :ρθρο 7 παρ:γραφοι 2, 3 και 4 τη4 απ5φαση4.
Οι κοινC4 προσκλσει4 για υποβολ προτ:σεων µπορο=ν επση4 να ανταποκρνονται σε νCε4 απαιτσει4 που
δηµιουργο=νται κατ: τη δι:ρκεια διεξαγωγ4 των συγκεκριµCνων σχεδων.
Η κοινοτικ υποστριξη για σχCδια 5σον αφορ: αυτ5 το µCτρο µπορε να παρCχεται για δι:στηµα µCχρι
τριν ετν.
Χρηµατοδ2τηση
Η συµβολ τη4 Κοιν5τητα4 µπορε να φθ:σει το 75 % των επιλCξιµων δαπανν.
7. Συνοδευτικ% µτρα
1. Για την υλοποηση των στ5χων που αναφCρονται στο :ρθρο 2 τη4 απ5φαση4, χορηγεται κοινοτικ
υποστριξη για:
 δραστηρι5τητε4 διαχεριση4, συντονισµο=, παρακολο=θηση4 και αξιολ5γηση4 εκ µCρου4 των κρατν
µελν, 5πω4 περιγρ:φονται στα :ρθρα 5 και 13 τη4 απ5φαση4 και στο µCρο4 Ι σηµεο 6 του
παραρτµατο4.
 δραστηρι5τητε4 ενηµCρωση4, παρακολο=θηση4, αξιολ5γηση4 και δι:δοση4 εκ µCρου4 των κρατν µελν
και τη4 Επιτροπ4, για να διευκολυνθε η πρ5σβαση στο πρ5γραµµα και να ενισχυθε η µεταφορ: των
µεθ5δων, των προϊ5ντων και των µCσων που σχεδι:ζονται καθ4 και των αποτελεσµ:των που παρ:γει
το παρ5ν πρ5γραµµα, µεταξ= :λλων µCσω τραπεζν δεδοµCνων προσιτν στο ευρ= κοιν5,
 το διακρατικ5 δκτυο εθνικν κCντρων π5ρων για τον επαγγελµατικ5 προσανατολισµ5,
 δραστηρι5τητε4 συνεργασα4 µε τρτε4 χρε4 καθ4 και µε αρµ5διου4 διεθνε4 οργανισµο=4, σ=µφωνα
µε το :ρθρο 11 τη4 απ5φαση4,
2. Κοινοτικ χρηµατοδοτικ βοθεια παρCχεται για την υποστριξη των δραστηριοττων των κατ:λληλων
δοµν που συγκροτο=ν τα κρ:τη µCλη, σ=µφωνα µε το :ρθρο 5 τη4 απ5φαση4.
3. Κατ: την εκτCλεση του προγρ:µµατο4, η Επιτροπ µπορε να ζητσει τη συνδροµ οργανισµν τεχνικ4
υποστριξη4, µε χρηµατοδ5τηση που εξασφαλζεται στο πλασιο του συνολικο= προϋπολογισµο= του
προγρ:µµατο4. Μπορε επση4 να προσφ=γει στι4 υπηρεσε4 εµπειρογνωµ5νων υπ5 τι4 διε4 προϋποθCσει4.
Επση4, η Επιτροπ µπορε να διοργαννει σεµιν:ρια, συνCδρια  :λλε4 συναντσει4 εµπειρογνωµ5νων,
εφ5σον εναι πιθαν5ν 5τι αυτ5 θα διευκολ=νει την υλοποηση του προγρ:µµατο4 και αναλαµβ:νει ενCργειε4
ενηµCρωση4, δηµοσευση4 και δι:δοση4.
4. Θα πρCπει να καθοριστο=ν οι αντστοιχοι ρ5λοι και τα λειτουργικ: καθκοντα των (του) οργανισµν(-ο=)
τεχνικ4 βοθεια4 και των εθνικν φορCων διαχεριση4, σ=µφωνα µε το :ρθρο 5.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προτ:σει4 που υποβ:λλουν οι υπε=θυνοι των σχεδων β:σει των προσκλσεων για υποβολ προτ:σεων
επιλCγονται σ=µφωνα µε µα απ5 τι4 ακ5λουθε4 διαδικασε4:
1. διαδικασα Α που εφαρµ5ζεται για δρ:σει4 κινητικ5τητα4 (µCτρο 1)·
2. διαδικασα Β που εφαρµ5ζεται:
 στα πιλοτικ: σχCδια (µCτρο 2) (εκτ54 των θεµατικν δρ:σεων),
 στι4 γλωσσικC4 ικαν5τητε4 (µCτρο 3),
 στα διακρατικ: δκτυα (µCτρο 4)·
3. διαδικασα Γ που εφαρµ5ζεται:
 στο υλικ5 αναφορ:4 (µCτρο 5),
 στι4 θεµατικC4 δρ:σει4 (στο πλασιο του µCτρου 2),
 κοινC4 δρ:σει4 (µCτρο 6),
 στα σχCδια Ευρωπαϊκν οργανισµν (στο πλασιο 5λων των µCτρων).
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1. ∆ιαδικασα Α
Αυτ η διαδικασα επιλογ4 αποτελεται απ5 τα ακ5λουθα στ:δια:
i) Η Επιτροπ χορηγε συνολικ επιχοργηση σε κ:θε συµµετCχουσα χρα, σ=µφωνα µε τη διαδικασα του
παραρτµατο4 ΙΙ, αφο= ζητσει τη γνµη τη4 επιτροπ4 του :ρθρου 7 τη4 απ5φαση4·
ii) σ=µφωνα µε του4 καν5νε4 που ορζονται στι4 προσκλσει4 για υποβολ προτ:σεων, οι υπε=θυνοι των
σχεδων υποβ:λλουν τι4 προτ:σει4 στον φορCα διαχεριση4 που ορζεται απ5 το κρ:το4 µCλο4·
iii) ο φορCα4 διαχεριση4 αξιολογε τι4 προτ:σει4 µε β:ση προδιαγραφC4 που ορζονται σε κοινοτικ5 εππεδο.
Ο φορCα4 διαχεριση4 καταρτζει κατ:λογο των επιλεχθCντων σχεδων κινητικ5τητα4 και διαβιβ:ζει τον
κατ:λογο αυτ5, ενηµερωτικ:, στην Επιτροπ και στου4 φορε4 διαχεριση4 στα :λλα κρ:τη µCλη·
iv) τα κρ:τη µCλη, µε τη βοθεια των αντστοιχων φορCων διαχεριση4, φCρουν την ευθ=νη για την αν:θεση
και την κατανοµ τη4 συνολικ4 επιχοργηση4 στου4 επ µCρου4 υπευθ=νου4·
v) τα κρ:τη µCλη υποβ:λλουν στην Επιτροπ ετησω4 Cκθεση αποτελεσµ:των των σχεδων κινητικ5τητα4 µε
πληροφορε4, µεταξ= :λλων, επ των εξ4:
 το κοιν5-στ5χο4 του προγρ:µµατο4,
 το περιεχ5µενο και οι στ5χοι απ5 πλευρ:4 ειδικοττων /και προσ5ντων,
 δι:ρκεια κατ:ρτιση4 /και πρακτικ4 εξ:σκηση4 σε εκπαιδευτικ5 δρυµα /και εταιρεα,
 συµµετCχοντε4 εταροι στα :λλα κρ:τη µCλη ( κρ:το4 µCλο4).

2. ∆ιαδικασα B
Αυτ η διαδικασα επιλογ4 αποτελεται απ5 δ=ο στ:δια:
 επιλογ προκαταρκτικν προτ:σεων,
 επιλογ πλρων προτ:σεων.
i) Σ=µφωνα µε του4 καν5νε4 που ορζονται στην πρ5σκληση για υποβολ προτ:σεων, οι υπε=θυνοι του
σχεδου υποβ:λλουν προκαταρκτικC4 προτ:σει4 στο φορCα διαχεριση4 που ορζεται απ5 το κρ:το4 µCλο4.
ii) Τα κρ:τη µCλη αξιολογο=ν και επιλCγουν τι4 προκαταρκτικC4 προτ:σει4. Οι υπε=θυνοι ενηµερνονται για
την Cκβαση αυτ4 τη4 επιλογ4. Μ5νο οι υπε=θυνοι επιτυχν προκαταρκτικν προτ:σεων θα κληθο=ν να
υποβ:λουν πλρη πρ5ταση στον φορCα διαχεριση4 του αντστοιχου κρ:του4 µCλου4. Οι υπε=θυνοι
αποστCλλουν επση4 αντγραφο του συν5λου των προτ:σεν του4 στην Επιτροπ.
iii) Τα κρ:τη µCλη αξιολογο=ν και τοποθετο=ν σε σεφ: προτεραι5τητα4 τι4 πλρει4 προτ:σει4 και υποβ:λλουν στην Επιτροπ Cκθεση στην οποα παρουσι:ζεται το αποτCλεσµα αυτ4 τη4 προεπιλογ4 αν:
στ5χο για κ:θε µCτρο, περιγρ:φεται η διαδικασα αξιολ5γηση4, τα µCρη που συµµετCχουν σ’ αυτ τη
διαδικασα, καθ4 και αναλυτικ54 και αιτιολογηµCνο4 κατ:λογο4 των προτ:σεων που ενδCχεται να
επιλεγο=ν κατ: σειρ: προτεραι5τητα4. Στην Cκθεση αυτ παρουσι:ζονται και τα µCτρα ενηµCρωση4 και
δηµοσι5τητα4 που ελφθησαν για να διευκολ=νουν τη συµµετοχ στο πρ5γραµµα.
iv) Η Επιτροπ, µε τη βοθεια ανεξ:ρτητων εµπειρογνωµ5νων, αξιολογε τι4 προτ:σει4, µε σκοπ5 να
εκτιµσει και να εξασφαλσει το διακρατικ5 και καινοτ5µο του4 χαρακτρα. Αυτο οι ανεξ:ρτητοι
εµπειρογνµονε4 ορζονται απ5 την δια λαµβ:νοντα4 πλρω4 υπ5ψιν τι4 απ5ψει4 των κρατν µελν και
των κοινωνικν εταρων. Η Επιτροπ εξετ:ζει τι4 εθνικC4 εκθCσει4 και διαβουλε=εται κατ:λληλα µε κ:θε
κρ:το4 µCλο4.
v) Η Επιτροπ υποβ:λλει στην επιτροπ του προγρ:µµατο4 πρ5ταση σχετικ: µε την κατανοµ των ετσιων
δηµοσιονοµικν π5ρων αν: µCτρο για κ:θε κρ:το4 µCλο4. Η επιτροπ εκφCρει τη γνµη τη4 σ=µφωνα µε
τη διαδικασα που προβλCπεται στο :ρθρο 7 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4.
vi) Αφο= λ:βει τη γνµη τη4 επιτροπ4, η Επιτροπ καταρτζει τον κατ:λογο των επιλεγCντων σχεδων και
κατανCµει τα κονδ=λια για την υλοποηση των σχεδων αυτν σε κ:θε κρ:το4 µCλο4.
vii) Την ευθ=νη για την αν:θεση και την κατανοµ των κονδυλων στου4 επ µCρου4 υπευθ=νου4 Cχουν τα
κρ:τη µCλη, επικουρο=µενα απ5 του4 αντστοιχου4 φορε4 διαχεριση4.
viii) Η επιλογ των προκαταρκτικν προτ:σεων εντ54 διµνου απ5 το τCλο4 τη4 προθεσµα4 υποβολ4
προτ:σεων, ω4 ορζεται στην πρ5σκληση. Η διαδικασα για τα στ:δια iii) Cω4 vi) δεν πρCπει να διαρκCσει
περισσ5τερο απ5 πCντε µνε4.
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3. ∆ιαδικασα Γ
Η διαδικασα αυτ αποτελεται απ5 δ=ο στ:δια:
 επιλογ προκαταρκτικν προτ:σεων,
 επιλογ πλρων προτ:σεων.
i) Σ=µφωνα µε του4 καν5νε4 που ορζονται στην πρ5σκληση για υποβολ προτ:σεων, οι υπε=θυνοι των
σχεδων υποβ:λλουν προκαταρκτικ πρ5ταση στην Επιτροπ. ΑποστCλλουν επση4 αντγραφο των προκαταρκτικν του4 προτ:σεων στον φορCα διαχεριση4 του αντστοιχου κρ:του4 µCλου4.
ii) Η Επιτροπ εξετ:ζει 5λε4 τι4 προκαταρκτικC4 προτ:σει4 και, αφο= ζητσει τη γνµη τη4 επιτροπ4 του
προγρ:µµατο4, προβανει σε επιλογ. Οι υπε=θυνοι των σχεδων ενηµερνονται σχετικ: µε το αποτCλεσµα αυτ4 τη4 προεπιλογ4.
iii) Μ5νον οι υπε=θυνοι επιτυχν προκαταρκτικν προτ:σεων θα κληθο=ν να υποβ:λουν πλρη πρ5ταση
στην Επιτροπ. Οι υπε=θυνοι αποστCλλουν επση4 αντγραφο τη4 πλρου4 πρ5τασ4 του4 στον φορCα
διαχεριση4 του αντστοιχου κρ:του4 µCλου4.
iv) Η Επιτροπ, µε τη βοθεια ανεξ:ρτητων εµπειρογνωµ5νων, προβανει σε διακρατικ εκτµηση των
προτ:σεων που υποβλθηκαν και καταρτζει σ=ντοµο κατ:λογο σχεδων. Αυτο οι ανεξ:ρτητοι εµπειρογνµονε4 ορζονται απ5 την Επιτροπ, λαµβ:νοντα4 πλρω4 υπ5ψη τι4 απ5ψει4 των κρατν µελν και
των κοινωνικν εταρων.
v) Σ=µφωνα µε τη διαδικασα που προβλCπεται στο :ρθρο 7 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4, η Επιτροπ ζητ: τη
γνµη τη4 επιτροπ4 του προγρ:µµατο4 σχετικ: µε τον εν λ5γω σ=ντοµο κατ:λογο.
vi) Η Επιτροπ καταρτζει τον οριστικ5 κατ:λογο των προτ:σεων που επιλCγονται και ενηµερνει την
επιτροπ του προγρ:µµατο4. Ορζει επση4 του4 5ρου4 για την παρακολο=θηση των εν λ5γω σχεδων σε
συνεργασα µε του4 φορε4 διαχεριση4 στα κρ:τη µCλη.
vii) Την ευθ=νη για την αν:θεση και την κατανοµ των κονδυλων στου4 επ µCρου4 υπευθ=νου4 Cχει η
Επιτροπ, µε την κατ:λληλη τεχνικ βοθεια.
viii) Η επιλογ των προκαταρκτικν προτ:σεων γνεται εντ54 τριµνου απ5 το τCλο4 τη4 προθεσµα4 υποβολ4 προτ:σεων, ω4 ορζεται στην πρ5σκληση. Η διαδικασα για τα στ:δια iii) Cω4 vi) δεν πρCπει να
διαρκCσει περισσ5τερο απ5 πCντε µνε4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟSΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Κατ: την Cναρξη του οικονοµικο= Cτου4, και το αργ5τερο την 1η Μαρτου κ:θε Cτου4, η Επιτροπ υποβ:λλει
στην επιτροπ του προγρ:µµατο4 προκαταρκτικ κατανοµ των δηµοσιονοµικν π5ρων αν: εδο4 µCτρων και
για κ:θε διαδικασα λαµβ:νοντα4 υπ5ψη, προ4 το=το, του4 στ5χου4 που ορζονται στο :ρθρο 2 τη4 απ5φαση4,
και ζητ: τη γνµη τη4. Με β:ση τη γνµη τη4 επιτροπ4, η Επιτροπ ορζει ενδεικτικ5 προϋπολογισµ5 για
κ:θε κρ:το4 µCλο4 για την υλοποηση των µCτρων που καλ=πτονται απ5 την διαδικασα επιλογ4 Α του
παραρτµατο4 Ι.
2. Η εσωτερικ κατανοµ των διαθCσιµων κονδυλων πραγµατοποιεται εντ54 των ακ5λουθων ορων:
α) τα κονδ=λια που διατθενται για προγρ:µµατα κινητικ5τητα4 δεν πρCπει να εναι µικρ5τερα του 39 % του
ετσιου προϋπολογισµο= του προγρ:µµατο4·
β) τα κονδ=λια που διατθενται για την υποστριξη του σχεδιασµο=, τη4 αν:πτυξη4 και τη4 δοκιµαστικ4
εφαρµογ4 διακρατικν πιλοτικν δεν πρCπει να εναι µικρ5τερα απ5 το 36 % του ετσιου προϋπολογισµο=
του προγρ:µµατο4. Εντ54 αυτο= του ποσο=, τα κονδ=λια που διατθενται για υποστριξη σχεδων στον
τοµCα «ΘεµατικC4 δρ:σει4» δεν πρCπει να υπερβανουν το 5 %·
γ) τα κονδ=λια που διατθενται για την υποστριξη του σχεδιασµο=, τη4 αν:πτυξη4 και τη4 δοκιµαστικ4
εφαρµογ4 σχεδων στον τοµCα «ΓλωσσικC4 ικαν5τητε4» δεν πρCπει να εναι µικρ5τερα απ5 το 5 % του
ετσιου προϋπολογισµο= του προγρ:µµατο4·
δ) οι λοιπC4 δαπ:νε4 δεν πρCπει να εναι µικρ5τερε4 απ5 το 15 %. Στα πλασια αυτ4 τη4 δαπ:νη4., τα κονδ=λια
που διατθενται για τα συνοδευτικ: µCτρα δεν θα υπερβανουν το 9 %. Τα κονδ=λια που διατθενται για
δραστηρι5τητε4 στα πλασια του :ρθρου 11 τη4 απ5φαση4 δεν πρCπει να υπερβανουν το 0,2 % του ετσιου
προϋπολογισµο= του προγρ:µµατο4.
3. Oλα τα ανωτCρω ποσοστ: εναι ενδεικτικ: και µπορο=ν να αναπροσαρµοστο=ν απ5 την επιτροπ σ=µφωνα µε
τη διαδικασα του :ρθρου 7 παρ:γραφοι 2, 3 και 4 τη4 απ5φαση4.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Πριν απ5 την Cναρξη των διακρατικν σχεδων ανταλλαγν και τοποθCτηση4, η Επιτροπ διαθCτει συνολικ
επιχοργηση η οποα καθορζεται µε β:ση τα κριτρια υπολογισµο= που ορζονται στο πλασιο των διαδικασιν του :ρθρου 7 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4, λαµβ:νοντα4 υπ5ψη:
 τον πληθυσµ5,
 τη διαφορ: κ5στου4 ζω4 µεταξ= του κρ:του4 µCλου4 καταγωγ4, του αποστCλλοντο4 οργανισµο= και του
κρ:του4 µCλου4 υποδοχ4,
 τη γεωγραφικ απ5σταση και το κ5στο4 µεταφορ:4,
 τη σηµασα τη4 πληθυσµιακ4 οµ:δα4-στ5χου σε σχCση µε το συνολικ5 πληθυσµ5, αν:λογα µε τη
διαθεσιµ5τητα των δεδοµCνων για 5λα τα κρ:τη µCλη.
Σε καµα περπτωση η εφαρµογ των κριτηρων αυτν δεν µπορε να καταλγει σε αποκλεισµ5 κρ:του4 µCλου4
απ5 τι4 χρηµατοδοτσει4 για τα διακρατικ: προγρ:µµατα τοποθετσεων και ανταλλαγν που περιγρ:φονται
στο παρ:ρτηµα Ι.
2. Η συνολικ επιχοργηση διατθεται σε κ:θε κρ:το4 µCλο4 µε βαση επιχειρησιακ5 σχCδιο το οποο πρCπει να
αναφCρει σαφ4:
 του4 διακανονισµο=4 για τη διαχεριση τη4 χρηµατοδοτικ4 υποστριξη4,
 τα µCτρα που θα ληφθο=ν στε να βοηθηθο=ν οι οργανωτC4 των τοποθετσεων και των ανταλλαγν να
εντοπσουν ενδεχ5µενου4 εταρου4,
 τα κατ:λληλα µCτρα που εξασφαλζουν την ορθ προετοιµασα, οργ:νωση και παρακολο=θηση των
τοποθετσεων και των ανταλλαγν, περιλαµβανοµCνη4 και τη4 προθηση4 τη4 ισ5τητα4 ευκαιριν.
3. Για το πρτο Cτο4 υλοποηση4 του προγρ:µµατο4, τα κρ:τη µCλη υποβ:λλουν στην Επιτροπ αυτ5 το
επιχειρησιακ5 σχCδιο, το αργ5τερο Cω4 τι4 31 Μαρτου 2000. Β:σει αυτο=, η Επιτροπ χορηγε σε κ:θε κρ:το4
µCλο4 Cνα ποσ5 στε να προχωρσει στην Cναρξη των διακρατικν σχεδων. Τα ποσ: που δεν Cχουν
χρησιµοποιηθε εντ54 αυτ4 τη4 κατανοµ4 την 1η Οκτωβρου του 2000 ενσωµατνονται σο τελικ5 ποσ5 τη4
συνολικ4 επιχοργηση4.

11. 6. 1999

11. 6. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για του4 σκοπο=4 τη4 παρο=σα4 απ5φαση4 και λαµβανοµCνων υπ5ψη των υφιστ:µενων διαφορν µεταξ= των
συστηµ:των και των µηχανισµν των κρατν µελν, νοο=νται ω4:
α) αρχικ, επαγγελµατικ, κατρτιση: κ:θε µορφ αρχικ4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4, συµπεριλαµβανοµCνη4
τη4 τεχνικ4 και επαγγελµατικ4 διδασκαλα4, τη4 µαθητεα4 και τη4 επαγγελµατικ: προσανατολισµCνη4
εκπαδευση4, η οποα συµβ:λλει στην απ5κτηση επαγγελµατικν προσ5ντων αναγνωρισµCνων απ5 τι4
αρµ5διε4 αρχC4 του κρ:του4 µCλου4 5που πραγµατοποιεται·
β) εναλλασσ2µενη κατρτιση: η επαγγελµατικ κατ:ρτιση κ:θε επιπCδου, συµπεριλαµβανοµCνη4 τη4 τριτοβ:θµια4 εκπαδευση4. Αυτ η επαγγελµατικ κατ:ρτιση, που αναγνωρζεται  πιστοποιεται απ5 τι4 αρµ5διε4
αρχC4 του κρ:του4 µCλου4 προCλευση4 σ=µφωνα µε τη δικ του νοµοθεσα, διαδικασε4,  πρακτικC4
περιλαµβ:νει διαρθρωµCνε4 περι5δου4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 σε επιχερηση και, 5ταν ενδεκνυται, σε
δρυµα  κCντρο επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4·
γ) συνεχ, επαγγελµατικ, κατρτιση: κ:θε επαγγελµατικ κατ:ρτιση που παρακολουθε Cνα4 εργαζ5µενο4 -(η)
στην Κοιν5τητα κατ: τον επαγγελµατικ5 του/τη4 βο·
δ) δια βου µθηση: οι ευκαιρε4 για εκπαδευση και επαγγελµατικ κατ:ρτιση που προσφCρονται στα :τοµα
σε 5λη τη δι:ρκεια τη4 ζω4 του4, Cτσι στε να του4 επιτρCπουν συνεχ4 να αποκτο=ν, να ενηµερνουν και
να προσαρµ5ζουν τι4 γνσει4, τι4 δεξι5τητε4 και τι4 ικαν5τητC4 του4·
ε) ανοικτ, και εξ αποστσεω επαγγελµατικ, κατρτιση: κ:θε µορφ ευCλικτη4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 η
οποα συνεπ:γεται:
 τη χρησιµοποηση τεχνολογιν και υπηρεσιν πληροφοριν και επικοινωνιν (ΤΠΕ), παραδοσιακ4 
προηγµCνη4 µορφ4 και
 την υποστριξη µε εξατοµικευµCνε4 συµβουλC4 και εποπτεα
στ) ευρωπαϊκ, περοδο εναλλασσ2µενη επαγγελµατικ, κατρτιση και µαθητεα: κ:θε περοδο4 επαγγελµατικ4 κατ:ρτιση4 που πραγµατοποιε Cνα :τοµο σε :λλο κρ:το4 µCλο4 απ5 εκενο στο οποο παρακολουθε
κατ: β:ση την εναλλασσ5µενη κατ:ρτισ του/τη4, και η οποα αποτελε µCρο4 τη4 κατ:ρτιση4 αυτ4·
ζ) επαγγελµατικ2 προσανατολισµ2: φ:σµα δραστηριοττων 5πω4 η πληροφ5ρηση, εκτµηση, προσανατολισµ54 και παροχ συµβουλν που βοηθο=ν τα :τοµα να προβο=ν σε επιλογC4 σχετικ: µε προγρ:µµατα
αρχικ4 και συνεχο=4 επαγγελµατικ4 εκπαδευση4 και κατ:ρτιση4 και µε ευκαιρε4 απασχ5ληση4·
η) επιχερηση: κ:θε επιχερηση του ιδιωτικο=  δηµοσου τοµCα, ενεξαρττω4 µεγCθου4, νοµικ4 µορφ4 και
οικονοµικο= κλ:δου στον οποο αναπτ=σσει δραστηρι5τητα, καθ4 και 5λοι οι τ=ποι οικονοµικ4 δραστηρι5τητα4, συµπεριλαµβανοµCνη4 τη4 κοινωνικ4 οικονοµα4·
θ) εργαζ2µενο: κ:θε πρ5σωπο διαθCσιµο στην αγορ: εργασα4 σ=µφωνα µε του4 εθνικο=4 ν5µου4 και προκτικC4, συµπεριλαµβανοµCνων των µη µισθωτν·
ι) οργανισµ2 επαγγελµατικ, κατρτιση: κ:θε τ=πο4 δηµ5σιου, ηµιδηµ5σιου  ιδιωτικο= ιδρ=µατο4 το οποο,
σ=µφωνα µε την εθνικ νοµοθεσα /και πρακτικ, σχεδι:ζει  υλοποιε δραστηρι5τητε4 επαγγελµατικ4
κατ:ρτιση4, τελειοποηση4, επιµ5ρφωση4  επαναπροσανατολισµο=, ενεξ:ρτητα απ5 τη συγκεκριµCνη ονοµασα του στα κρ:τη µCλη·
ια) πανεπιστ,µιο: 5λοι οι τ=ποι ιδρυµ:των τριτοβ:θµια4 εκπαδευση4 που µεταδδουν γνσει4  απονCµουν
ττλου4 αυτο= του επιπCδου, β:σει τη4 εθνικ4 νοµοθεσα4  πρακτικ4, οποιαδποτε και αν εναι η
ονοµασα του4 στα κρ:τη µCλη·
ιβ) σπουδαστ,: πρ5σωπο που εναι εγγεγραµµCνο σε πανεπιστµιο, οριζ5µενο στο παρ5ν παρ:ρτηµα, οποιοσδποτε και αν εναι ο τοµCα4 σπουδν, για να παρακολουθσει τριτοβ:θµιε4 σπουδC4 προ4 απ5κτηση
αναγνωρισµCνου ττλου  πτυχου, συµπεριλαµβανοµCνου του διδακτορικο= διπλµατο4·
ιγ) κοινωνικο εταροι σε εθνικ2 εππεδο: οι οργανσει4 των εργοδοτν και των εργαζοµCνων σ=µφωνα µε τι4
εθνικC4 νοµοθεσε4 /και πρακτικC4 και οι οργανσει4 των εργοδοτν και των εργαζοµCνων που συµµετCχουν στον κοινωνικ5 δι:λογο σε κοινοτικ5 εππεδο·
ιδ) τοπικο και περιφερειακο εταροι: κ:θε φορCα4 τη4 περιφερειακ4 και τοπικ4 κοινωνα4  τοπικC4 αρχC4,
ενσει4, τοπικ: εµπορικ: επιµελητρια και σ=λλογοι, κοινοπραξε4, συµβουλευτικο οργανισµο, µCσα ενηµCρωση4  που συµµετCχει σε δραστηρι5τητε4 συνεργασε4 σε τοπικ5  περιφερειακ5 εππεδο. στην οποα
περιλαµβ:νεται επαγγελµατικ κατ:ρτιση·
ιε) ευρωπαϊκο οργανισµο: οι κοινωνικο εταροι σε κοινοτικ5 εππεδο, οι ευρωπαϊκC4 οµοσπονδε4 εργοδοτν
και συνδικ:των σε συγκεκριµCνου4 τοµε4, καθ4 και φορε4 και οργανισµο µε ευρωπαϊκ5 καθεστ4 
εµβCλεια·
ιστ) υλικ2 αναφορ: το σ=νολο των εργασιν αν:λυση4, µελετν, ερευνν και εντοπισµο= τη4 καλ4 πρακτικ4
που επιτρCπουν να προσδιοριστε, σε κοινοτικ5 εππεδο, η σχετικ θCση των διαφ5ρων κρατν µελν και η
επιτευχθεσα πρ5οδο4 σε Cνα συγκεκριµCνο θCµα  τοµCα.
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