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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανανέωση του
προγράµµατος συνεργασίας στους τοµείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,
αφενός, και,
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,
αφετέρου,
στο εξής αποκαλούµενες συλλογικά «τα µέρη»,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι στην υπερατλαντική διακήρυξη που εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη της και η
κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, το Νοέµβριο του 1990, γίνεται σαφής αναφορά στην ενίσχυση της αµοιβαίας
συνεργασίας σε διάφορους τοµείς που επηρεάζουν άµεσα την παρούσα και τη µελλοντική ευηµερία των πολιτών τους, όπως
ανταλλαγές και κοινά προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλαγών
ακαδηµαϊκών και νέων·
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η υιοθέτηση και η εφαρµογή της συµφωνίας του 1995 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θέτουν σε εφαρµογή τις συµβατικές υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί µε την
υπερατλαντική διακήρυξη και αποτελούν παραδείγµατα εξαιρετικά επιτυχηµένης και οικονοµικά αποδοτικής συνεργασίας·
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η νέα υπερατλαντική ατζέντα, που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής τον ∆εκέµβριο του 1995 στη Μαδρίτη, αναφέρεται στα πλαίσια της δράσης IV — ∆ηµιουργία
διατλαντικών γεφυρών — στη συµφωνία των ΕΚ/ΗΠΑ για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, ως πιθανό καταλύτη για ένα ευρύ φάσµα νεωτεριστικών δραστηριοτήτων συνεργασίας µε
άµεσο όφελος για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς και στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις αίθουσες διδασκαλίας,
που θα συνδέουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής µε εκείνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
ενθαρρύνουν την αµοιβαία διδασκαλία των γλωσσών, της ιστορίας και του πολιτισµού τους·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την καθοριστική συµβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
ικανού να συµµετέχει στην παγκόσµια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση·
ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης θα πρέπει να συµπληρώνει
άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής·
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το υπερατλαντικό συνέδριο µε τίτλο «Γεφυρώνοντας τον Ατλαντικό — δεσµοί µεταξύ των λαών» το 1997
υπογράµµισε τη δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής στον
τοµέα της ανεπίσηµης εκπαίδευσης·
AΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµασία της διασφάλισης συµπληρωµατικότητας µε συναφείς πρωτοβουλίες που διεξάγονται στον τοµέα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης από διεθνείς οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς
τους τοµείς, όπως ο ΟΟΣΑ, η Unesco και το Συµβούλιο της Ευρώπης·
ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ότι τα µέρη έχουν κοινό συµφέρον από τη µεταξύ τους συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ να αποκοµίσουν αµοιβαίο όφελος από τις δραστηριότητες συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ την ανάγκη να διευρυνθεί η πρόσβαση στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την παρούσα συµφωνία,
ιδίως τις δραστηριότητες στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη δηµιουργία µιας επίσηµης βάσης για διαρκή συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα συµφωνία ανανεώνει το πρόγραµµα συνεργασίας στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (το οποίο στο εξής θα αποκαλείται «το
πρόγραµµα»), που καταρτίστηκε αρχικά στο πλαίσιο της συµφωνίας
του 1995 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:
1. «ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: κάθε ίδρυµα το οποίο,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους ή πρακτικές, παρέχει
τίτλους ή διπλώµατα επιπέδου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
οιαδήποτε και εάν είναι η ονοµασία του ιδρύµατος αυτού·
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2. «ίδρυµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε
είδους δηµόσιου, ηµικρατικού ή ιδιωτικού οργανισµού, ο
οποίος, ανεξάρτητα από την ονοµασία του, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες νόµους και πρακτικές, σχεδιάζει ή αναλαµβάνει επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, περαιτέρω επαγγελµατική
κατάρτιση, επιµόρφωση στην επαγγελµατική κατάρτιση ή εκ
νέου κατάρτιση και
3. «σπουδαστές»: όλα εκείνα τα πρόσωπα που παρακολουθούν
τµήµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή προγράµµατα, που διοργανώνονται από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 3
Στόχοι
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
1. προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των λαών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, συµπεριλαµβανοµένης της ευρύτερης γνώσης των
γλωσσών, των πολιτισµών και των θεσµών τους·
2. βελτίωση της ποιότητας της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των
προκλήσεων της παγκόσµιας οικονοµίας που βασίζεται στη
γνώση·
3. ενθάρρυνση ενός φάσµατος νεωτεριστικών και αειφόρων
δραστηριοτήτων συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, µε διαρκή επίδραση και µε επίκεντρο τους σπουδαστές, ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής·
4. ποιοτική βελτίωση της κινητικότητας των σπουδαστών και από
τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, µε την προώθηση της διαφάνειας, της αµοιβαίας αναγνώρισης των περιόδων σπουδών και
κατάρτισης και, οσάκις ενδείκνυται, της δυνατότητας µεταφοράς
των ακαδηµαϊκών µονάδων·
5. ενθάρρυνση της ανταλλαγής εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέα
της τηλεδιδασκαλίας και της ανοικτής και εξ αποστάσεως
µάθησης καθώς και της αποτελεσµατικής τους χρήσης για την
επέκταση του αντίκτυπου του προγράµµατος·
6. προώθηση ή αύξηση των συµπράξεων µεταξύ ιδρυµάτων της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, επαγγελµατικών ενώσεων, δηµοσίων αρχών, του
ιδιωτικού τοµέα και άλλων ενώσεων, όπως ενδείκνυται, τόσο
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής·
7. ενίσχυση της διάστασης τόσο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο
και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην υπερατλαντική
συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
8. συµπλήρωση των συναφών διµερών προγραµµάτων ανάµεσα στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, καθώς και άλλων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
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Άρθρο 4
Αρχές

Η συνεργασία σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές:
1. πλήρης σεβασµός των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, καθώς και της αυτονοµίας των ιδρυµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
2. αµοιβαίο όφελος από τις δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει
της παρούσας συµφωνίας·
3. αποτελεσµατική παροχή αρχικού κεφαλαίου για ένα ευρύ φάσµα
νεωτεριστικών προγραµµάτων, τα οποία δηµιουργούν νέες
δοµές και δεσµούς, έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα µέσω
της συνεπούς και αποτελεσµατικής διάδοσης των αποτελεσµάτων, που είναι αειφόρα µακροπρόθεσµα χωρίς συνεχή
υποστήριξη από το πρόγραµµα και συνεπάγονται κινητικότητα
των σπουδαστών, παρέχουν αµοιβαία αναγνώριση των περιόδων
σπουδών και της κατάρτισης και, οσάκις ενδείκνυται, δυνατότητα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων·
4. ευρεία συµµετοχή από τα διάφορα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής·
5. αναγνώριση της πλήρους πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονοµικής πολυµορφίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
6. επιλογή των προγραµµάτων σε ανταγωνιστική βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αρχές.
Άρθρο 5
∆ράσεις εκ του προγράµµατος
Το πρόγραµµα υλοποιείται µέσω των δράσεων που περιγράφονται
στο παράρτηµα, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
συµφωνίας.
Άρθρο 6
Μεικτή επιτροπή
1.
Ιδρύεται µια µεικτή επιτροπή, η οποία αποτελείται από ισάριθµους εκπροσώπους κάθε µέρους.
2.

Αποστολή της µεικτής επιτροπής είναι:

α) η επισκόπηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που προβλέπονται από την παρούσα συµφωνία και
β) η υποβολή ετησίως έκθεσης στα µέρη σχετικά µε το επίπεδο, το
καθεστώς και την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων
συνεργασίας που διεξάγονται στα πλαίσια της παρούσας
συµφωνίας.
3.
Η µεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο έτη και
οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται εκ περιτροπής στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Άλλες συνεδριάσεις µπορούν να διεξάγονται µετά από αµοιβαία συµφωνία.
4.
Οι αποφάσεις της µεικτής επιτροπής λαµβάνονται συναινετικά. Για κάθε συνεδρίαση, συντάσσονται πρακτικά που περιλαµβάνουν την καταγραφή των αποφάσεων και των κύριων σηµείων της
συζήτησης. Τα πρακτικά αυτά εγκρίνονται από τα πρόσωπα εκείνα
που επιλέγονται από κάθε πλευρά για να προεδρεύσουν από κοινού
στη συνεδρίαση και, µαζί µε την ετήσια έκθεση, τίθενται στη
διάθεση των αρµόδιων υπαλλήλων του κάθε µέρους σε υπουργικό
επίπεδο.
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Άρθρο 7
Επίβλεψη και αξιολόγηση
Το πρόγραµµα παρακολουθείται και αξιολογείται, όπως ενδείκνυται, σε βάση συνεργασίας. Αυτό επιτρέπει, ανάλογα µε τις ανάγκες,
τον επαναπροσανατολισµό των δραστηριοτήτων, υπό το πρίσµα των
αναγκών ή των ευκαιριών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της
εφαρµογής του.
Άρθρο 8
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νότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στους καλυπτόµενους τοµείς.
Άρθρο 11
Εδαφική εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας
Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία
εφαρµόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπό τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή και, αφετέρου, στο
έδαφος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.

Χρηµατοδότηση

Άρθρο 12

1.
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας
υπόκεινται στη διαθεσιµότητα των πόρων, στους ισχύοντες νόµους
και κανονισµούς, καθώς και στις πολιτικές και στα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται, στο µέτρο του δυνατού, βάσει µιας συνολικής αντιστοίχισης των πόρων ανάµεσα στα
µέρη. Τα µέρη προσπαθούν να προσφέρουν δραστηριότητες του
προγράµµατος συγκρίσιµες σε οφέλη και πεδίο εφαρµογής.

Έναρξη ισχύος και καταγγελία

2.
Οι δαπάνες της µεικτής επιτροπής ή εξ ονόµατός της, επιβαρύνουν το µέρος έναντι του οποίου τα µέλη είναι υπεύθυνα. Οι
δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις συνεδριάσεις της µεικτής
επιτροπής, εκτός από τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραµονής,
επιβαρύνουν το µέρος υποδοχής.
Άρθρο 9
Είσοδος προσωπικού
Κάθε µέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διευκολύνει την
είσοδο στο έδαφός του και την έξοδο από αυτό, του προσωπικού,
των σπουδαστών, του υλικού και του εξοπλισµού του άλλου
µέρους, που συµµετέχει ή χρησιµοποιείται στις δραστηριότητες
συνεργασίας στα πλαίσια της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 10
Άλλες συµφωνίες
Η παρούσα συµφωνία δεν αντικαθιστά ούτε επηρεάζει κατά
οποιονδήποτε τρόπο άλλες συµφωνίες ή δραστηριότητες που διεξάγονται µεταξύ οποιουδήποτε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοι-

1.
Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
2001 ή την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία
κατά την οποία τα µέρη κοινοποιούν το ένα στο άλλο γραπτώς ότι
έχουν πληρωθεί οι νοµικές προϋποθέσεις τους για την έναρξη
ισχύος της παρούσας συµφωνίας, ανάλογα µε το ποια ηµεροµηνία
είναι µεταγενέστερη. Η παρούσα συµφωνία αντικαθιστά πλήρως τη
συµφωνία του 1995 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2.
Η παρούσα συµφωνία ισχύει για πέντε χρόνια και µπορεί να
παραταθεί ή να τροποποιηθεί µε αµοιβαία γραπτή συµφωνία. Οι
τροποποιήσεις ή παρατάσεις αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ηµέρα
του µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία κατά την οποία τα µέρη
κοινοποιούν το ένα στο άλλο γραπτώς ότι έχουν πληρωθεί οι
προϋποθέσεις τους για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας που
προβλέπει την εν λόγω τροποποίηση ή παράταση.
3.
Η παρούσα συµφωνία µπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε
από κάθε µέρος, µετά από έγγραφη προειδοποίηση δώδεκα µηνών.
Η εκπνοή ή η καταγγελία της παρούσας συµφωνίας δεν επηρεάζει
την ισχύ ή τη διάρκεια οποιωνδήποτε προηγούµενων διακανονισµών οι οποίοι έγιναν βάσει αυτής.
Άρθρο 13
Η παρούσα συµφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική,
πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείµενα
είναι εξίσου αυθεντικά.
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EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.
ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή
τους κάτω από την παρούσα συµφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.
TEN BLĲKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst
hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente
Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Washington D.C., el dieciocho de diciembre del año dos mil.
Udfærdiget i Washington D.C. den attende december to tusind.
Geschehen zu Washington D.C. am achtzehnten Dezember zweitausend.
Έγινε στην Ουάσιγκτον D.C., στις δέκα οκτώ ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες.
Done at Washington D.C. on the eighteenth day of December in the year two thousand.
Fait à Washington D.C., le dix-huit décembre deux mille.
Fatto a Washington D.C., addì diciotto dicembre duemila.
Gedaan te Washington D.C., de achttiende december tweeduizend.
Feito em Washington D.C., em dezoito de Dezembro de dois mil.
Tehty Washington D.C.:ssä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Washington D.C. den artonde december tjugohundra.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por los Estados Unidos de América
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d’Amérique
Per gli Stati Uniti d’America
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Pelos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΡΑΣΕΙΣ

∆ΡΑΣΗ 1
Προγράµµατα ενωµένων κοινοπραξιών Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
1. Τα µέρη υποστηρίζουν τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που
αποτελούν ενωµένες κοινοπραξίες ΕΚ-ΗΠΑ µε σκοπό την ανάληψη κοινών προγραµµάτων στον τοµέα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρέχει υποστήριξη για τη χρήση
εταίρων κοινοπραξιών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα· οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής παρέχουν υποστήριξη στους
εταίρους κοινοπραξιών των Ηνωµένων Πολιτειών.
2. Κάθε ενωµένη κοινοπραξία πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις ενεργούς εταίρους από κάθε πλευρά από τουλάχιστον τρία
διαφορετικά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρεις διαφορετικές Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
3. Κάθε ενωµένη κοινοπραξία θα πρέπει, κατά κανόνα, να περιλαµβάνει υπερατλαντική κινητικότητα των σπουδαστών, έχοντας ως
στόχο την ισότητα στη ροή προς κάθε κατεύθυνση και θα πρέπει να προβλέπει επαρκή γλωσσική και πολιτιστική προπαρασκευή.
4. Οι δραστηριότητες θεσµικής συνεργασίας µιας κοινοπραξίας υποστηρίζονται µε αρχικό κεφάλαιο για µέγιστη περίοδο τριών
ετών. Οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ή οι δραστηριότητες ανάπτυξης του προγράµµατος µπορούν να υποστηρίζονται
για περίοδο έως ένα έτος.
5. Οι αρµόδιες αρχές κάθε πλευράς συµφωνούν αµοιβαία για τους επιλέξιµους θεµατικούς τοµείς των ενωµένων κοινοπραξιών
ΕΚ-ΗΠΑ.
6. Οι επιλέξιµες για υποστήριξη δραστηριότητες του προγράµµατος µπορούν να περιλαµβάνουν:
α) προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ή ανάπτυξη προγραµµάτων·
β) ανάπτυξη οργανωτικών πλαισίων για την κινητικότητα σπουδαστών, συµπεριλαµβανοµένης τοποθέτησης σε εργασία, που
παρέχουν επαρκή γλωσσική προπαρασκευή και πλήρη αναγνώριση από τα ιδρύµατα εταίρους·
γ) θεσµικές ανταλλαγές σπουδαστών, διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτών, διοικητικών και άλλων σχετικών εµπειρογνωµόνων·
δ) κοινό σχεδιασµό και διάδοση καινοτόµων κύκλων µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων διδακτικού υλικού, µεθόδων και
µαθηµάτων σπονδυλωτής διδασκαλίας·
ε) κοινό σχεδιασµό και διάδοση νέας µεθοδολογίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα περιλαµβάνει τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, την
τηλεδιδασκαλία και την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση·
στ) σύντοµα εντατικά προγράµµατα ελάχιστης διάρκειας τριών εβδοµάδων, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα του προγράµµατος σπουδών ή κατάρτισης·
ζ) ανάθεση διδακτικών καθηκόντων σε ένα υπερατλαντικό ίδρυµα εταίρο, που υποστηρίζει την ανάπτυξη κύκλου µαθηµάτων
του προγράµµατος και
η) άλλα νεωτεριστικά προγράµµατα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της υπερατλαντικής συνεργασίας στον
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την επίτευξη τουλάχιστον
ενός από τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας συµφωνίας.

∆ΡΑΣΗ 2
Πρόγραµµα Fulbright/Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα µέρη παρέχουν υποτροφίες για µελέτες, έρευνα και διδασκαλία σε θέµατα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις
σχέσεις ΕΚ-ΗΠΑ. Υποτροφίες παρέχονται από το πρόγραµµα Fulbright/Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ΡΑΣΗ 3
Συµπληρωµατικές δραστηριότητες
Τα µέρη µπορούν να υποστηρίζουν έναν περιορισµένο αριθµό συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους στόχους της
παρούσας συµφωνίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται ανταλλαγές εµπειρίας ή άλλες µορφές κοινής δράσης στους τοµείς της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διαχείριση των δράσεων γίνεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε µέρους. Τα καθήκοντα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν:
1. επιλογή των κανόνων και των διαδικασιών για την υποβολή προτάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κοινού
συνόλου κατευθυντήριων γραµµών για τους αιτούντες·
2. κατάρτιση του χρονοδιαγράµµατος για τη δηµοσίευση προσκλήσεων για προτάσεις, υποβολή και επιλογή προτάσεων·
3. παροχή πληροφοριών σχετικά µε το πρόγραµµα και την εφαρµογή του·
4. ορισµό ακαδηµαϊκών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων·
5. συστάσεις προς τις αρµόδιες αρχές κάθε µέρους σχετικά µε τα προγράµµατα που προτείνεται να χρηµατοδοτηθούν·
6. πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και
7. προώθηση µιας συνεργατικής προσέγγισης όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος.
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σύµφωνα µε το παρόν πρόγραµµα, οι πόροι µπορούν να χρησιµοποιούνται για την αγορά υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για
την υλοποίηση του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, τα µέρη µπορούν να προσφεύγουν σε εµπειρογνώµονες µπορούν να διοργανώσουν σεµινάρια, συνέδρια ή άλλες συνεδριάσεις που πιθανόν να διευκολύνουν την υλοποίηση του προγράµµατος και µπορούν να
αναλαµβάνουν δραστηριότητες αξιολόγησης, ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης.
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