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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και για την εξασφάλιση της
δυνατότητας για τον καθένα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις. Όπως και η κοινοτική
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, η EQUAL αποτελεί τη βάση εκµάθησης
για την εξεύρεση νέων τρόπων επίτευξης των πολιτικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την απασχόληση και της διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης. Η EQUAL διαφέρει από
τα συνήθη προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κονωνικού Ταµείου επειδή συνιστά ένα εργαστήρι
ανάπτυξης νέων τρόπων για την αντιµετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην
αγορά εργασίας. Η EQUAL παρουσιάζει µαρτυρίες ορθών πρακτικών για τις καινοτοµικές
αυτές προσεγγίσεις µε έµφαση στην ενεργό συνεργασία µεταξύ κρατών µελών,
εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα θετικότερα αποτελέσµατα υιοθετούνται και χρησιµοποιούνται
από κοινού σε όλη την Ευρώπη.
Σήµερα διανύεται το τελευταίο στάδιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δέκα
µελλοντικά κράτη µέλη θα συµµετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στην
πρωτοβουλία EQUAL από την 1η Ιανουαρίου 2004. Η EQUAL εφαρµόζεται σε δύο γύρους,
από τους οποίους ο δεύτερος θα ξεκινήσει το 2004. Αυτό σηµαίνει ότι ο δεύτερος γύρος της
EQUAL θα αφορά ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα περιλαµβάνει
271 προγράµµατα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με επίκεντρο την αγορά εργασίας η
πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική αυτή και στηρίζει τις προσπάθειες
καταπολέµησης των διακρίσεων για όλους αυτούς τους λόγους.
2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Οι αρχές και η δοµή της EQUAL δηλαδή η σύµπραξη µε την υπευθυνοποίηση, ο διακρατικός
χαρακτήρας, η ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, η καινοτοµική και
θεµατική προσέγγιση αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσµατικές για την πιλοτική εφαρµογή
ολιστικών προσεγγίσεων των µειονεκτηµάτων και των διακρίσεων και γι’αυτό παραµένουν
έγκυρες για το δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει
ορισµένα από τα πρώτα αποτελέσµατα της EQUAL, επισηµαίνοντας τις ελπιδοφόρες
πρακτικές που µπορούν ήδη να προσφέρουν νέους τρόπους αντιµετώπισης των διακρίσεων
και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Επίσης διαµορφώνει το πλαίσιο για το δεύτερο
γύρο της EQUAL, επιβεβαιώνοντας τις αρχές και τη δοµή της πρωτοβουλίας και
απλουστεύοντας ταυτοχρόνως τη διοικητική τους εφαρµογή για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας της πρωτοβουλίας.
3.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ)

Στο πρώιµο αυτό στάδιο η πιο ορατή επιτυχία της EQUAL είναι η σύµπραξη. Ο στόχος της
σύµπραξης στο πλαίσιο της EQUAL είναι να φέρει κοντά φορείς οι οποίοι θα συνεργαστούν

1

Το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο θέσπισαν δύο προγράµµατα της κοινοτικής πρωτοβουλίας.
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στο πλαίσιο µιας αναπτυξιακής σύµπραξης για να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση των πολυδιάστατων προβληµάτων των διακρίσεων συνασπίζοντας τις δυνάµεις
τους και τους πόρους τους κατά την αναζήτηση καινοτοµικών λύσεων για από κοινού
καθορισµένα προβλήµατα και κατά την επιδίωξη κοινών στόχων.
Αυτό προϋποθέτει τη συµµετοχή φορέων από ένα ευρύ φάσµα, επειδή όσοι συµµετέχουν
στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να συµµετέχουν επίσης στη λήψη των
αποφάσεων, στη βάση ενός από κοινού συµφωνηµένου (και γραπτού) προγράµµατος
εργασίας, που θα περιλαµβάνει εταίρους από άλλα κράτη µέλη.
Οι συµπράξεις EQUAL φέρνουν κοντά εντελώς διαφορετικές οµάδες, πολλές από τις οποίες
δεν είχαν προηγούµενη συνεργασία συνδυάζοντας δεξιότητες και πόρους πολυποίκιλων
κοινωνικών φορέων. Αυτό επιβεβαιώνεται από την κατανοµή των οργανώσεων που
συµµετέχουν και είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι η µία στις τρεις αναπτυξιακές
συµπράξεις έχει ως επικεφαλής µια µη κυβερνητική οργάνωση.
Νοµικό καθεστώς του επικεφαλής
εταίρου της αναπτυξιακής
σύµπραξης

Αριθµός
αναπτυξιακών
συµπράξεων

%

Ιδιωτική
οργάνωση
µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(περιλαµβανοµένων των ΜΚΟ)

423

33

∆ηµόσια οργάνωση

422

Ιδιωτική οργάνωση

Νοµικό καθεστώς όλων των
οργανώσεων που συµµετέχουν ως
εταίροι στη σύµπραξη

Αριθµός εταίρων

%

3.831

28

33

4.395

32

295

23

3.694

27

Ηµιδηµόσια οργάνωση

72

6

563

4

Κοινωνικοί εταίροι
(συνδικάτο, συνοµοσπονδία)

40

3

880

6

Χωρίς νοµικό καθεστώς

22

2

321

2

Συνεταιρισµός

11

1

133

1

1.285

100 %

13.817

100 %

Σύνολο

Η σύνθεση και ο τρόπος συνεργασίας στο πλαίσιο µιας αναπτυξιακής σύµπραξης αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας· όταν µάλιστα συνδυάζονται µε την ενεργό συµµετοχή
ανθρώπων που υφίστανται διακρίσεις ή βρίσκονται σε µειονεκτική θέση λόγω ανισοτήτων
που υπάρχουν, τότε η σύµπραξη αποκτά νέο δυναµισµό. Η πείρα από προηγούµενες
κοινοτικές πρωτοβουλίες κατέδειξε ότι η επιτυχία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σχέση
συνεργασίας µεταξύ εταίρων. Ωστόσο, µια τέτοια σχέση χρειάζεται χρόνο για να
οικοδοµηθεί. Έτσι, η πρωτοβουλία EQUAL στην πρώτη της φάση – ενέργεια 1 – προβλέπει
ειδικά χρόνο και πόρους γι’αυτό το διάλογο. Έχει αποδειχθεί ύψιστης σηµασίας, επειδή
αφήνει περιθώρια για προβληµατισµό σχετικά µε προηγούµενες εµπειρίες ιδίως σε άλλα
κράτη µέλη, για τον εντοπισµό και τη σύναψη συµφωνιών µε εταίρους από άλλα κράτη µέλη,
για πιθανές συµβολές από διαφορετικές οµάδες, για την ανάλυση των ισχυρών και των
ασθενών σηµείων, για την αξιολόγηση των σχετικών διασυνδέσεων µε εν εξελίξει
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διαδικασίες αλλαγής (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο) και για νέες δυνατότητες
δικτύωσης. Με βάση το διάλογο και την εµπιστοσύνη που αναπτύχθηκε µεταξύ εταίρων κατά
την ενέργεια 1, αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι καθώς και οι διαφορετικοί ρόλοι, οι ευθύνες και
οι µέθοδοι για την αναβάθµιση της συµµετοχής των διάφορων εταίρων.
Η πείρα που αποκοµίστηκε από τον πρώτο γύρο της EQUAL έδειξε πόσο σηµαντικό είναι για
τους φορείς εκκίνησης αναπτυξιακών συµπράξεων να διαθέτουν επαρκείς πόρους από άποψη
χρηµατοδότησης, χρόνου και εργαλείων για να συζητήσουν και να συµφωνήσουν σε µια
κοινή διάγνωση του προβλήµατος και σε µια συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης και δοκιµής
καινοτοµικών προσεγγίσεων. Για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών συµπράξεων χρειάζεται να
οικοδοµηθεί σχέση εµπιστοσύνης µε τους δυνητικούς εταίρους, ιδίως τους διακρατικούς
(µεταξύ άλλων, µεταβαίνοντας στα άλλα κράτη µέλη) και να εξασφαλιστεί η δέσµευσή τους.
Είναι επίσης σαφές ότι η δυναµική που προέκυψε από αυτό το διάλογο και η υλοποίηση ενός
συµφωνηµένου προγράµµατος εργασίας δεν πρέπει να ανασταλεί λόγω παρατεταµένων
διοικητικών διαδικασιών κατά τη µετάβαση από την ενέργεια 1 στην ενέργεια 2 (υλοποίηση
του προγράµµατος εργασίας). Έτσι, στο δεύτερο γύρο της EQUAL, η διάρκεια της ενέργειας
1 θα προσαρµοστεί προκειµένου να υποστηρίξει τον ουσιαστικό αυτό διάλογο και θα
αποφευχθεί η διακοπή δραστηριότητας µεταξύ της ενέργειας 1 και της ενέργειας 2 µε την
εισαγωγή µιας διαδικασίας επιβεβαίωσης στην ενέργεια 2 που να εξασφαλίζει τη συνεχή ροή
δραστηριότητας της αναπτυξιακής σύµπραξης.
3.1.

Χρηστή διακυβέρνηση

Η χρηστή διακυβέρνηση προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων
παραγόντων όχι µόνο για να γίνει αποτελεσµατικότερη η ανάπτυξη και η εφαρµογή πολιτικής
αλλά επίσης για να αναβαθµιστεί και να βελτιωθεί η διαχείριση της διαδικασίας
συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της πρωτοβουλίας
EQUAL στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Η δοµή της EQUAL έχει ενσωµατωµένα βασικά χαρακτηριστικά χρηστής διακυβέρνησης,
επειδή ασχολείται µε διατοµεακά πολιτικά ζητήµατα διασχίζοντας και υπερβαίνοντας τα
θεσµικά σύνορα. Ως καινοτοµικό πρόγραµµα, η EQUAL αµφισβητεί καθιερωµένους τρόπους
αντιµετώπισης καταστάσεων και ενθαρρύνει νέες και δηµιουργικές ιδέες. Η µάθηση
βασίζεται στην εµπειρία του τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί µέσω της συστηµατικής
αξιολόγησης και της χρησιµοποίησης έγκυρων στοιχείων για την αξιολόγηση και την
υλοποίηση πολιτικής και εναλλακτικών τρόπων εφαρµογής της, ενώ ταυτόχρονα οι
συµµετέχοντες µαθαίνουν από οµολόγους τους και λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την
εθνική και ευρωπαϊκή εµπειρία.
Στην EQUAL πολλοί από τους φορείς που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα
και τα προϊόντα της βρίσκονται εντός της πρωτοβουλίας, όπως συνέβη µε την ADAPT και µε
την EMPLOYMENT2. Ωστόσο, χάρη στην προπαρασκευαστική φάση, οι αναπτυξιακές
συµπράξεις EQUAL περιλαµβάνουν πλέον στο πλαίσιό τους και στις δραστηριότητές τους
ευρύτερο φάσµα εταίρων και φορέων των «δυνητικών χρηστών», όπως εργοδοτικές
οργανώσεις, φορείς επιµόρφωσης ή δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ή οργανισµούς
οικονοµικής ανάπτυξης. Όχι µόνο οι συµπράξεις είναι ευρύτερες αλλά επίσης όλοι οι βασικοί
εµπλεκόµενοι παράγοντες, ιδίως τα άτοµα και οι οργανώσεις που θίγονται άµεσα ή έµµεσα
από διακρίσεις και ανισότητες, περιλαµβάνονται σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης και
ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών.

2

Η ADAPT και η EMPLOYMENT ήταν κοινοτικές πρωτοβουλίες που λειτούργησαν µεταξύ 1994 και
1999.
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Παρόλα αυτά, µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτοµίες εφαρµόζονται µε τρόπο σταθερό
και διαρκή ακόµη και όταν διακοπεί η χρηµατοδότηση EQUAL, είναι απαραίτητο τα δίκτυα
που δηµιουργήθηκαν να εξακολουθήσουν να λειτουργούν µε κάποιο τρόπο, ώστε να
υποστηρίζουν την ένταξη της καινοτοµίας στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και
ευρωπαϊκές πολιτικές. Έτσι το πεδίο εφαρµογής της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών θα διευρυνθεί κατά το δεύτερο γύρο της EQUAL (βλέπε Ενσωµάτωση στον
κεντρικό κορµό των πολιτικών).
4.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

4.1.

Υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της
διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης

Με στόχο την τροφοδότηση των πολιτικών για την αγορά εργασίας µε καινοτοµικές
προσεγγίσεις, ο πρώτος γύρος της πρωτοβουλίας EQUAL διαχειρίστηκε ορισµένους
θεµατικούς τοµείς που καθορίστηκαν στο πλαίσιο των τεσσάρων πυλώνων της στρατηγικής
για την απασχόληση – και αντίστοιχα τα µέτρα και τις προτεραιότητες των προγραµµάτων.
Έκτοτε, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (EΣΑ) έχει αναθεωρηθεί ώστε να
δοθεί έµφαση σε στόχους, προτεραιότητες και επιδιώξεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον
κυρίαρχο στόχο για την επόµενη δεκαετία να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και δυναµική
οικονοµία παγκοσµίως που βασίζεται στη γνώση, ικανή για βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση
µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της εν λόγω συνολικής
στρατηγικής. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης, η εφαρµογή της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού
συµβάλλει στη συνοχή και στην ποικιλοµορφία των δράσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι πολιτικές
για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας διαφέρουν ως προς τη
φύση και τις συνέπειές τους για τα κράτη µέλη και τις οµάδες-στόχους. Η πρωτοβουλία
EQUAL συµβάλλει επίσης στην διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης αναζητώντας νέους
τρόπους αντιµετώπισης των διακρίσεων και των ανισοτήτων που συνιστούν σηµαντικούς
παράγοντες του αποκλεισµού.
Μετά από διαβουλεύσεις, τα κράτη µέλη συµφώνησαν να διατηρήσουν τα θέµατα της
EQUAL αµετάβλητα κατά το δεύτερο γύρο, καθόσον εξακολουθούν να συµβάλλουν στους
κυρίαρχους στόχους της πλήρους απασχόλησης, της ποιότητας και της παραγωγικότητας της
εργασίας, της συνοχής και αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς και εποµένως εξακολουθούν
να προάγουν τόσο τη στρατηγική για την απασχόληση όσο και τη διαδικασία κοινωνικής
ενσωµάτωσης.
Κατά συνέπεια ο δεύτερος γύρος της πρωτοβουλίας EQUAL διατηρεί τη θεµατική
προσέγγιση που καθιερώθηκε στον πρώτο γύρο µε στόχο να ωφεληθούν εκείνοι που
υφίστανται τις κύριες µορφές διακρίσεων (λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού) και
ανισοτήτων. Όλες οι οµάδες αυτές έχουν πλήρη πρόσβαση σε κάθε θεµατικό τοµέα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1260/19993, η προώθηση της ισότητας
µεταξύ των γυναικών και των ανδρών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε θεµατικού
τοµέα, καθώς και στόχο ειδικών ενεργειών.
3

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999του Συµβουλιου της 21ης Ιουνίου 1999περί γενικών διατάξεων για
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία26.6.1999 L161/1
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Θέµατα
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας των ατόµων που
δυσκολεύονται να ενταχθούν ή να επανενταχθούν σε µια αγορά εργασίας η οποία πρέπει
να είναι ανοιχτή σε όλους.
• Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά εργασίας.
• Ελεύθερη πρόσβαση για όλους στη διαδικασία δηµιουργίας επιχειρήσεων, µε την παροχή
των αναγκαίων µέσων για τη σύσταση επιχείρησης και για τον εντοπισµό και την
εκµετάλλευση νέων δυνατοτήτων για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις αστικές και
αγροτικές περιοχές.
• Ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας (του τρίτου τοµέα), ειδικότερα των υπηρεσιών
δηµόσιου συµφέροντος, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων
εργασίας.
• Προώθηση της δια βίου µάθησης και των εργασιακών πρακτικών χωρίς αποκλεισµούς, οι
οποίες ενθαρρύνουν την πρόσληψη και τη διατήρηση στην εργασία των ατόµων που είναι
θύµατα διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.
• Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στις
διαρθρωτικές οικονοµικές αλλαγές και της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας και
άλλων νέων τεχνολογιών.
• Συνδυασµός του οικογενειακού και του επαγγελµατικού βίου και προώθηση της
επανένταξης ανδρών και γυναικών που έχουν εγκαταλείψει την αγορά εργασίας, µε την
υιοθέτηση πιο ευέλικτων και αποτελεσµατικών µορφών οργάνωσης της εργασίας και µε
την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης.
• Μείωση του ανοίγµατος της ψαλίδας όσον αφορά τα δύο φύλα και κατάργηση του
διαχωρισµού της αγοράς εργασίας µε βάση το φύλο.
• Υποστήριξη της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των ατόµων που αναζητούν
άσυλο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η συνεισφορά
του ΕΚΤ στην πρωτοβουλία EQUAL για την περίοδο 2004-2006 προσαρµόστηκε στα τέλη
του 2003 στο πλαίσιο της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής. Το 2001, εγκρίθηκαν προγράµµατα
κοινοτικής πρωτοβουλίας για τα σηµερινά κράτη µέλη. Η επιλογή των θεµάτων και η σχετική
χρηµατοδότηση για κάθε κράτος µέλος παρουσιάζεται στον ιστοχώρο της πρωτοβουλίας
EQUAL. Η πρόσθετη χρηµατοδότηση που προκύπτει από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή
θα διατεθεί, κατ’ αναλογία, στα εν λόγω θέµατα (µέτρα), εκτός εάν τα κράτη µέλη
προτείνουν και αιτιολογήσουν εναλλακτική διάθεση.
Όσον αφορά τις υπό ένταξη χώρες, µετά την 1η Μαΐου 2004, θα εγκριθούν σχέδια
προγραµµάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας για την EQUAL. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι
δαπάνες είναι επιλέξιµες από 1ης Ιανουαρίου 2004, το περιεχόµενο των σχεδίων
προγραµµάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας θα οριστεί επίσης τον Ιανουάριο του 2004, γεγονός
που θα διευκολύνει την πλήρη συµµετοχή των χωρών αυτών στο δεύτερο γύρο της EQUAL.
Τα προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις υπό ένταξη χώρες θα επικεντρωθούν σε
περιορισµένο αριθµό επιλεγµένων θεµάτων που θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο
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επίπεδο ενεργειών για τους αναζητούντες άσυλο και θα εξασφαλίζουν τη
συµπληρωµατικότητα µε τα προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, ιδίως όσον
αφορά το στόχο 1. Όσον αφορά τα σηµερινά κράτη µέλη, κάθε πρόγραµµα κοινοτικής
πρωτοβουλίας θα περιλαµβάνει τη διάσταση της ισότητας των φύλων στα στάδια
προγραµµατισµού, εφαρµογής, ελέγχου και αξιολόγησης της πρωτοβουλίας EQUAL.
4.2.

Αναζητούντες άσυλο

Η κατάρτιση µιας κοινής πολιτικής για τα θέµατα ασύλου που θα περιλαµβάνει κοινές
ευρωπαϊκές διατάξεις στον τοµέα αυτό αποτελεί συστατικό στοιχείο του στόχου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης που θα είναι ανοικτός για τα άτοµα εκείνα που εξαναγκάζονται από τις
περιστάσεις να αναζητήσουν νόµιµα προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη των
προσφύγων στην κοινωνία της χώρας όπου εγκαθίστανται αποτελεί έναν από τους στόχους
της Συνθήκης της Γενεύης και, γι’ αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις
ενέργειες των κρατών µελών που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής και
οικονοµικής ένταξής τους, στο βαθµό που συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή.
Εκτός από τα µέτρα που υποστηρίχθηκαν από τα διαρθρωτικά ταµεία και άλλα κοινοτικά
µέτρα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, το 2000 ιδρύθηκε
ένα Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων που υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των
κρατών µελών για την υποδοχή προσφύγων και εκτοπισµένων ατόµων και την αντιµετώπιση
των συνεπειών των µετακινήσεων αυτών. Όσον αφορά τα άτοµα που αναζητούν άσυλο και
ιδίως τις συνθήκες υποδοχής και την πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, οι
δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠ προβλέπου τη δηµιουργία υποδοµών ή υπηρεσιών στέγασης,
την παροχή υλικής βοήθειας, περίθαλψης, κοινωνικής αρωγής ή συνδροµής για τη
διεκπεραίωση διοικητικών και δικαστικών διατυπώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής
αρωγής.
Η συµπερίληψη του θέµατος των αναζητούντων άσυλο στην πρωτοβουλία EQUAL σε µια
περίοδο που η ΕΕ επιχειρούσε να διαµορφώσει µια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την
υποδοχή των ατόµων αυτών (όπως ορίζεται στην οδηγία περί κοινών ελάχιστων
προδιαγραφών για την υποδοχή4) συνέβαλε στη µεγαλύτερη κατανόηση των διαφορών
µεταξύ των κρατών µελών και του τρόπου µε τον οποίο οι εθνικές πολιτικές επηρεάζουν την
πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν άσυλο στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και
στην επαγγελµατική κατάρτιση. Ο διακρατικός διάλογος στο πλαίσιο των συµπράξεων
βελτίωσε τις γνώσεις σε πρακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο λόγω της οµοιότητας των
προκλήσεων που αντιµετωπίζονται σε όλη την ΕΕ.
Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου, οι δραστηριότητες όσον αφορά τους αναζητούντες
άσυλο αναπτύχθηκαν υπό δυσµενείς συνθήκες, καθώς η κάλυψη από τα µέσα ενηµέρωσης
των θεµάτων σχετικά µε τα άτοµα αυτά γινόταν ολοένα περισσότερο εχθρική. Ωστόσο, σε
τοπικό επίπεδο, το έργο των συµπράξεων κατέδειξε τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρµογή σειράς µέτρων ενίσχυσης των αναζητούντων άσυλο, τα οποία εκτείνονται από την
πρόσβαση στη γλωσσική κατάρτιση, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την
εθελοντική εργασία έως την απασχόληση στην ανοικτή αγορά. Τα οφέλη ήταν προφανή και
µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η µείωση των ανενεργών ατόµων, ο περιορισµός των
«διαφυγών» ατόµων που αναζητούν άσυλο προς την παραοικονοµία και η µεγαλύτερη
συνεισφορά στην τοπική οικονοµία.

4

Οδηγία σχετικά µε κοινές ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, που εκδόθηκε
από το Συµβούλιο τον Ιανουάριο του 2003 και θα τεθεί σε εφαρµογή το αργότερο στις 6.2.2005

7

∆ιάφορες χώρες προσφέρουν στους αναζητούντες άσυλο εύκολη πρόσβαση στους πόρους
εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην αγορά εργασίας. Μακροπρόθεσµα, θα είναι δυνατή η
σύγκριση των αποτελεσµάτων των συµπράξεων που λειτουργούν στις χώρες αυτές µε εκείνες
που λειτουργούν σε χώρες µε πιο περιορισµένη πρόσβαση. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν
τα κράτη µέλη να ενηµερώσουν τις πολιτικές επιλογές τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης του
κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος χορήγησης ασύλου.
Ένας άλλος τοµέας µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα είναι οι «αξιολογήσεις δεξιοτήτων» για
τους αναζητούντες άσυλο. ∆ιάφορες αναπτυξιακές συµπράξεις αναπτύσσουν, εξετάζουν και
εφαρµόζουν νέα πρότυπα αρωγής για την επαγγελµατική ένταξη των αναζητούντων άσυλο.
Αυτά τα νέα πρότυπα λαµβάνουν υπόψη τις άτυπες και τις «παραδοσιακές» δεξιότητες,
αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της πιστοποίησης των επίσηµων προσόντων και προσδιορίζουν
λεπτοµερείς ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης. Η διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων έχει
αποδειχθεί επωφελής για τους αναζητούντες άσυλο και χρήσιµη για τους ενδεχόµενους
εργοδότες και τους φορείς παροχής κατάρτισης και εθελοντικής εργασίας.
Ακόµη και σε αυτό το πρώιµο στάδιο, προκύπτουν διάφοροι χρήσιµοι προσανατολισµοί από
το έργο των αναπτυξιακών συµπράξεων και άλλων φορέων:
• Η σηµασία της παροχής σχετικής και χρήσιµης υποστήριξης τόσο για την ένταξη στα
κράτη µέλη όσο και για την επανένταξη στη χώρα καταγωγής ή σε τρίτη χώρα. Πολλές
αναπτυξιακές συµπράξεις επιµένουν στην «ουδέτερη» αυτή προσέγγιση.
• Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται το συντοµότερο δυνατό µετά την υποβολή αίτησης για
χορήγηση ασύλου.
• Συνεργασία µε τους εργοδότες: Οι αναπτυξιακές συµπράξεις έχουν καθιερώσει διάφορες
µορφές εταιρικών σχέσεων µε εργοδότες, όπως είναι οι συµφωνίες συνεργασίας µε
επιχειρήσεις να προσλαµβάνουν τους αναζητούντες άσυλο µόλις αυτοί ολοκληρώνουν το
πρόγραµµα κατάρτισής τους. Η εµπειρία έχει καταδείξει ότι αυτές οι εταιρικές σχέσεις
προϋποθέτουν την ανάπτυξη στενών δεσµών και µέτρων ευαισθητοποίησης για τη
συµµετοχή των εργοδοτών, αλλά προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες και
αποτελέσµατα.
Αρκετές αναπτυξιακές συµπράξεις EQUAL έχουν ενεργήσει ως καταλύτες για τη δηµιουργία
νέων εταιρικών σχέσεων οι οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση της συνεργασίας και της ροής
των πληροφοριών µεταξύ των οργανώσεων και των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τους
αναζητούντες άσυλο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί µια καλή ευκαιρία για τα νέα κράτη µέλη να
συνεργαστούν µε τα σηµερινά κράτη µέλη µε στόχο τον προσδιορισµό ορθών πρακτικών για
την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των αναζητούντων άσυλο. Παρόλο που ο
πραγµατικός αριθµός των αναζητούντων άσυλο σε ορισµένα νέα κράτη µέλη είναι προς το
παρόν σχετικά χαµηλός, η κατάσταση είναι πολύ πιθανόν να αλλάξει µετά την προσχώρηση
των κρατών αυτών στην Ένωση. Στα νέα κράτη µέλη, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται
σε σχέση µε τους αναζητούντες άσυλο θα ήταν χρήσιµο να επικεντρώνονται σε µέτρα τα
οποία:
• συµβάλλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του τοµέα των ΜΚΟ και επιτρέπουν στις
ΜΚΟ να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τις αρµόδιες αρχές·
• συµβάλλουν στην ανάπτυξη δικτύων για τη διάδοση πληροφοριών µεταξύ των ΜΚΟ·
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• βελτιώνουν την κοινωνική ένταξη των αναζητούντων άσυλο.
Το πρόγραµµα εργασιών της Ευρωπαϊκής Θεµατικής Οµάδας «Αναζητούντες άσυλο» θα
προσαρµοστεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχει κατάλληλη πρακτική υποστήριξη στα νέα
κράτη µέλη.
Η πρόκληση για το δεύτερο γύρο της EQUAL συνίσταται στην επικύρωση των πρώιµων
αυτών αποτελεσµάτων και στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ώστε τα διδάγµατα που
αντλούνται να µπορούν να διαδοθούν σε πολύ ευρύτερο κοινό. Η έκδοση των οδηγιών
σχετικά µε την κοινή πολιτική για τους αναζητούντες άσυλο, οι οποίες επιτρέπουν την
εστίαση των δραστηριοτήτων στους ίδιους τους αναζητούντες άσυλο και όχι σε άτοµα που
ωφελούνται από άλλες µορφές προστασίας, εξυπηρετεί την πρωτοβουλία EQUAL.
∆ιευκολύνεται επίσης η σχέση και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ της EQUAL και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες σε εθνικό επίπεδο. ∆εδοµένου ότι αµφότερες οι
πηγές χρηµατοδότησης είναι πιθανό να συνεργαστούν µε τον ίδιο τύπο οργανώσεων και να
χρηµατοδοτήσουν αρκετά παρόµοιες δραστηριότητες για διάφορες οµάδες ατόµων, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να αποσαφηνίσουν κατά πόσο θα ενθαρρύνουν την κοινή χρηµατοδότηση των
δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας τα πρακτικά µέτρα που θα ληφθούν για να εξασφαλιστεί η
διαχείριση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο.
5.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η πρωτοβουλία EQUAL δοκιµάζει καινοτοτοµικές προσεγγίσεις εφαρµογής πολιτικών.
Πρόκειται είτε για εντελώς νέες προσεγγίσεις είτε για µεταφορά στοιχείων από αλλού που
αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής πολιτικών. Ο δεύτερος γύρος της EQUAL
θα εξακολουθήσει να πειραµατίζεται µε νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Εντούτοις, είναι επίσης
σηµαντικό οι καινοτοµίες του πρώτου γύρου της EQUAL να αξιοποιηθούν και να
αναπτυχθούν κατά το δεύτερο γύρο. Επιπλέον, κατά τον πρώτο γύρο µπορεί να µην είχαν
αντιµετωπιστεί πλήρως συγκεκριµένες ανάγκες της αγοράς εργασίας των κρατών µελών
ή/και να είχαν αναπτυχθεί ορθές πρακτικές σε άλλο κράτος µέλος σε σχέση µε παρόµοιες
καταστάσεις διακρίσεων. Εποµένως, στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το δεύτερο
γύρο, τα κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίσουν συγκεκριµένες ανάγκες καινοτοµίας για την
αντιµετώπιση σχετικών ή νέων ζητηµάτων της αγοράς εργασίας, καθώς και τον
επανασχεδιασµό των διεπαφών µεταξύ οργανισµών ή δηµόσιων πολιτικών και ενεργειών. Τα
κράτη µέλη πρέπει επίσης να προβούν σε καταγραφή της ζήτησης πολιτικών και να
ενθαρρύνουν τις αναπτυξιακές συµπράξεις να πειραµατιστούν περισσότερο στους τοµείς της
προστασίας έναντι της ανεργίας, της ποιότητας της απασχόλησης και της άµεσης δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης.
6.

ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EQUAL

Οι αναπτυξιακές συµπράξεις που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της EQUAL καλύπτουν εννέα
θεµατικούς τοµείς. Παρόλο που το έργο τους συνεχίζεται, οπότε δεν µπορούν ακόµη να
συναχθούν επικυρωµένα αποτελέσµατα, ο πρώτος γύρος της EQUAL που ξεκίνησε το 2001
έχει ήδη να επιδείξει ελπιδοφόρες πρακτικές νέων τρόπων αντιµετώπισης των διακρίσεων και
των ανισοτήτων.
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6.1.1.

Αναπηρία

Η EQUAL ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης ατόµων µε αναπηρίες παρέχοντας διάφορες
συνδυασµένες υπηρεσίες κατάρτισης και παροχής συµβουλών προς εργοδότες ώστε αυτοί να
είναι σε θέση να προσλαµβάνουν άτοµα µε αναπηρίες, χωρίς να ανησυχούν για την
πρόσληψη συνοδού ή για διοικητικά προβλήµατα. Ως συγκεκριµένα παραδείγµατα µπορούν
να αναφερθούν οι υπηρεσίες για την παροχή δυνατότητας πρόσβασης µε σκοπό την
πρόσληψη και την επιλογή, η επιµόρφωση µε σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέµατα
αναπηρίας, η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να βοηθηθούν οι εργοδότες
να εξασφαλίσουν ένα χώρο εργασίας προσβάσιµο µε κάθε δυνατό τρόπο, καθώς και µια
υπηρεσία παροχής συµβουλών σχετικά µε τα οικονοµικά κίνητρα για την πρόσληψη και
διατήρηση στην εργασία ενός ατόµου µε αναπηρία. Στο πλαίσιο της EQUAL καταβάλλονται
επίσης προσπάθειες ώστε η διαδικασία επανένταξης να καθορίζεται από τη ζήτηση και όχι
από την προσφορά, πράγµα που σηµαίνει ότι ο πελάτης, δηλαδή το άτοµο µε αναπηρία, θα
πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να πρωταγωνιστήσει στη διαδικασία χάρη στην καλύτερη
δυνατή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεών του/της.
6.1.2.

Η διατήρηση των εργαζοµένων στην εργασία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

Η διαχείριση της ηλικίας αποτελεί πλέον καυτό ζήτηµα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
EQUAL δοκιµάζει δύο διαφορετικές και συµπληρωµατικές µεταξύ τους προσεγγίσεις: µια
«προσέγγιση αντίδρασης» για την αντιµετώπιση των επικείµενων και των σηµερινών
φραγµών για τους πιο ηλικιωµένους εργαζόµενους – κίνητρα, επιµόρφωση, νέες µέθοδοι
εργασίας – και µια «προσέγγιση πρόληψης», στρατηγικός σχεδιασµός, µακροπρόθεσµη
στρατηγική ανθρώπινων πόρων και πρακτικές διαχείρισης της ηλικίας. Ο αντίκτυπος είναι
ήδη αξιοσηµείωτος. Το µεγαλύτερο κίνητρο για τους πιο ηλικιωµένους εργαζόµενους είναι το
γεγονός ότι τους προσέχουν και ότι αποτελούν µέρος της λύσης του προβλήµατος. Στη
διάρκεια σεµιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης χρησιµοποιείται η
µέθοδος από τη βάση προς την κορυφή η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόµενους να
προσφέρουν τη δική τους συµβολή στις λύσεις και να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες.
Ταυτόχρονα, µέσω αυτών των σεµιναρίων βγαίνουν στην επιφάνεια γνώσεις των
παλαιότερων εργαζοµένων και βοηθούνται οι ώριµοι εργαζόµενοι να συνειδητοποιήσουν ότι
αποτελούν «φορείς της κουλτούρας της επιχείρησης» για τους εργοδότες. Ο σκοπός δεν είναι
απλώς να συµµετάσχουν οι πιο ηλικιωµένοι εργαζόµενοι στην επιµόρφωση· υπάρχει επίσης
το θέµα της υποστήριξής τους – όπως και της υποστήριξης των επιλογών που τους
προσφέρονται – για να είναι σε θέση να µετακινηθούν σε νέους τοµείς εργασίας που
προκύπτουν από τις µεταβαλλόµενες προτεραιότητες και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
δεξιότητες και την πείρα τους.
6.1.3.

Σύσταση επιχειρήσεων από ανέργους ή µη απασχολουµένους

Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που µαρτυρούν ότι η χρηµατοδότηση προς επιχειρήσεις δεν
φτάνει σε ευάλωτες οµάδες και περιοχές. Οι συµπράξεις EQUAL γενικά δίνουν έµφαση στο
τµήµα εκείνο της επιχειρηµατικής εξίσωσης που αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και
αντιµετωπίζουν τα εµπόδια τόσο στην προσφορά χρηµατοδότησης (ιδιωτικοί και δηµόσιοι
χρηµατοδότες) όσο και στη ζήτηση χρηµατοδότησης (πιθανοί τους πελάτες). ∆οκιµάζονται
πειραµατικά νέες µέθοδοι για τη µετατροπή της άτυπης δραστηριότητας, που ασκούν συχνά
εθνοτικές µειονότητες ή ταξιδιώτες, σε τυπική επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε την
αναγνώριση δεξιοτήτων και καθεστώτος και την εξασφάλιση εισοδήµατος και αυτονοµίας. Η
EQUAL λειτουργεί εκ παραλλήλου µε κυλιόµενα κονδύλια χρηµατοδότησης από άλλες πηγές
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης) για την
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ανάπτυξη της χρηµατοπιστωτικής ικανότητας οµάδων και ατόµων από διάφορες κοινότητες
που αντιµετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας.
6.1.4.

Η συµβολή των µεταναστών στην απασχόληση και στην οικονοµική µεγέθυνση

∆ιάφορες αναπτυξιακές συµπράξεις τόνισαν το γεγονός ότι ένα από τα πιο ισχυρά
επιχειρήµατα για να πειστούν οι εργοδότες να προωθήσουν την πολυµορφία ήταν η εµπειρία
άλλων εργοδοτών οι οποίοι ήταν σε θέση να «µαρτυρήσουν» τα θετικά αποτελέσµατα των
στρατηγικών υποστήριξης της πολυµορφίας στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα
(δηλαδή σε σχέση µε τη διαχείριση των συγκρούσεων και τη µείωση του στρες, µε τα άτακτα
ωράρια εργασίας και τη συστηµατική απουσία από την εργασία, µε την εικόνα της εταιρείας
και τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών). Στις επιτυχηµένες προσεγγίσεις συγκαταλέγονται η
καθιέρωση κριτηρίων και συστηµάτων επιβράβευσης για «εργοδότες που παρέχουν ίσες
ευκαιρίες», η διοργάνωση στρογγυλών τραπεζών εργοδοτών σε τοπικό επίπεδο και η
ανάπτυξη τοπικών δικτύων εργοδοτών. Η προβολή παραδειγµάτων προς µίµηση και η
δηµιουργία συγκροτηµένων ευκαιριών για εργοδότες ώστε να διδαχθούν ο ένας από τον άλλο
είχαν ως αποτέλεσµα την ευρύτερη εφαρµογή της επιτυχηµένης πρακτικής όσον αφορά την
απασχόληση ατόµων από µειονεκτικές οµάδες. Υπάρχoυν επίσης θετικές εµπειρίες από τη
µεταβίβαση ορθών πρακτικών και τη χρήση παραδειγµάτων προς µίµηση που προσφέρουν
διακρατικοί εταίροι.
6.1.5.

Η προώθηση της προσαρµοστικότητας στην αγορά εργασίας

Μια άλλη πρόκληση που προσπαθεί να αντιµετωπίσει η EQUAL είναι το πώς να προωθήσει
την πρόσβαση στη µάθηση «στον πραγµατικό κόσµο» όπου η πίεση του χρόνου και του
τρόπου ζωής όπως και η έλλειψη πείρας στη µάθηση λειτουργούν όλα ως φραγµοί, ιδίως για
τους µη παραδοσιακούς «µαθητές». Τα πράγµατα µπορούν να αλλάξουν µε τη χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε καινοτοµικά µέρη, όπως σε
σουπερµάρκετ, για τη µεγιστοποίηση της πρόσληψης εναλλακτικών µαθησιακών τεχνικών
που µεταφυτεύουν στο εργασιακό περιβάλλον το µοντέλο µάθησης µέσα στην οικογένεια.
6.1.6.

Τα δοµικά στοιχεία των στρατηγικών δια βίου µάθησης

Τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή/και χωρίς βασικές δεξιότητες, που δεν
αποτελούν παραδοσιακούς «µαθητές», αντιµετωπίζουν φραγµούς στην είσοδό τους στη
µαθησιακή διαδικασία και στη µετέπειτα πρόοδό τους. Η πρωτοβουλία EQUAL δίνει τη
δυνατότητα σε ένα φάσµα εταίρων – και νέων εταιρικών συµπράξεων – να αλλάξουν τα
πράγµατα δουλεύοντας µαζί, µε νέους τρόπους, σε τοπικό πλαίσιο. Μια σειρά δήµων
συνεργάστηκαν για πρώτη φορά µε σκοπό να δηµιουργήσουν ένα ενδιάµεσο σύστηµα
εκπαίδευτικών και επιµορφωτικών υπηρεσιών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των
«µαθητών».
6.1.7.

Κλαδικός και επαγγελµατικός διαχωρισµός των δύο φύλων

∆ουλεύοντας µε παιδιά και νέους, η πρωτοβουλία EQUAL ασχολείται όχι µόνο µε την
κατανοµή των ρόλων και τις επαγγελµατικές επιλογές των µελλοντικών γενιών αλλά επίσης
µε τα κυρίαρχα πρότυπα συµπεριφοράς της σηµερινής γενιάς των γονιών. Έχουν δοκιµαστεί
καινοτοµικά προγράµµατα σπουδών για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τα
οποία θέτουν υπό αµφισβήτηση τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων και την
παρείσφρυση των σχετικών στερεοτύπων στην επιστήµη και στην τεχνολογία. Τα
προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούν δουλειές του σπιτιού όπως το µαγείρεµα ή το σιδέρωµα
για να εξηγήσουν ορισµένα φαινόµενα στη χηµεία και στη φυσική. Το σχέδιο έχει επιτυχία
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αφού οι µαθήτριες τείνουν να κατανοούν καλύτερα τη διδασκόµενη ύλη και να σκέφτονται
ως πιθανή επιλογή σταδιοδροµίας τις θετικές επιστήµες.
6.1.8.

Καταµερισµός της φροντίδας των παιδιών και των ευθυνών του νοικοκυριού

Με σκοπό να τονιστεί η σηµασία του ενεργού ρόλου του πατέρα, χρησιµοποιήθηκε µια
εκστρατεία τύπου µε κεντρικό σύνθηµα «οι άνδρες παίρνουν το προβάδισµα» ώστε να
ξεκινήσει ο διάλογος. ∆ροµολογήθηκαν συζητήσεις µετά από έναν βοµβαρδισµό
διαφηµίσεων στα µέζα µαζικής επικοινωνίας, ο οποίος συνοδεύτηκε από συνεντεύξεις τύπου,
από τη δηµιουργία διαδικτυακού τόπου, εκποµπής στην τηλεόραση (2 x 12 προγράµµατα) και
από πολλές άλλες εκδηλώσεις. Το πρώτο µήνυµα που µεταδιδόταν από τις τηλεοπτικές
διαφηµίσεις αντιπαρέβαλλε άνδρες και τις δικαιολογίες που συνήθως επινοούν για να
αποφύγουν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι. Μετά από λίγο εφαρµόστηκε µια
πιο εκλεπτυσµένη στρατηγική η οποία έδινε κίνητρα και έµπνευση αντί να προσπαθεί να
προκαλέσει. Το δεύτερο κύµα των µηνυµάτων στόχευε στην ανάγκη να µάθουν οι γυναίκες
να εγκαταλείπουν το «µονοπώλιό τους στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των παιδιών» καθώς
και τις ισχυρές πεποιθήσεις τους σχετικά µε το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγµατα,
αναγνωρίζοντας τους ανδρικούς τρόπους φροντίδας των παιδιών ή διαχείρισης του
νοικοκυριού του σπιτιού. Σε µια κοινή προσέγγιση µε µεγάλες επιχειρήσεις, µε µη
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και µε την κορυφαία ποδοσφαιρική οµάδα της χώρας, η
EQUAL διοργανώνει δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στους πατέρες να
δοκιµάσουν τη χαρά και την ικανοποίηση που έχουν να κερδίσουν όταν αφιερώνουν ποιοτικό
χρόνο στα παιδιά τους και τη διαφορά που θα συνεπάγεται αυτό για τη ζωή των παιδιών τους
και της συντρόφου τους.
6.1.9.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Οι µικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν µεγάλες δοµές ανθρώπινων πόρων, συνεπώς, οι
προσεγγίσεις της πολυµορφίας που βασίζονται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ίσως
λιγότερο ελκυστικές και δεν τις αφορούν σε µεγάλο βαθµό. Η πρωτοβουλία EQUAL
αναζητεί νέους τρόπους για να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να διαδραµατίσουν ενεργό
ρόλο στην ένταξη µειονεκτικών οµάδων. Άλλα είδη δράσεων, όπως είναι η υποστηριζόµενη
απασχόληση και η συνδροµή από ενδιάµεσους παράγοντες, εφαρµόζονται πειραµατικά και
έχουν προκύψει θετικά αποτελέσµατα χάρη στην προσωπική, πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή µε
εργοδότες µικρών επιχειρήσεων και χάρη στην παροχή σταθερής και διαρκούς υποστήριξης
και υπηρεσιών (όπως είναι τα προγράµµατα κατάρτισης, η καθοδήγηση, η διαχείριση
περιπτώσεων, ο καθορισµός προδιαγραφών θέσεων εργασίας και η τοποθέτηση σε θέσεις
εργασίας) που επιτρέπουν σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία
θέµατα ή προβλήµατα που συνδέονται µε την κατάστασή τους και ανακύπτουν από την
απασχόληση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
6.1.10. Επανένταξη για την καταπολέµηση του αποκλεισµού
Η προληπτική και ενεργητική προσέγγιση των ανέργων, η οποία έχει εδραιωθεί µε τη
θέσπιση του στόχου ελαχιστοποίησης των ατόµων που εισέρχονται σε µακροχρόνια ανεργία,
βρίσκει την έκφρασή της στην κατευθυντήρια αρχή της κaτάλληλης προσφοράς στο κατάλληλο
πρόσωπο την κατάλληλη στιγµή. Η EQUAL δραστηριοποιείται σε φυλακές µε στόχο την
αξιολόγηση και την επικύρωση των υφιστάµενων δεξιοτήτων και την ενσωµάτωση αυτής της
δραστηριότητας στο βασικό κορµό των πρακτικών κατάρτισης και επανένταξης. Πολύ συχνά
οι αποφυλακισµένοι αφήνονται στην τύχη τους µετά την απόλυσή τους από τη φυλακή. Με
χαµηλή αυτοεκτίµηση και, πολλές φορές, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, έχουν ελάχιστες
ευκαιρίες να βρουν εργασία µε συνέπεια να κινδυνεύουν να επιστρέψουν στις παράνοµες
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δραστηριότητες. Στην αγορά εργασίας αντιµετωπίζουν µεγάλες διακρίσεις, αφού πολλοί
εργοδότες είναι απρόθυµοι να προσλάβουν έναν πρώην τρόφιµο φυλακών. Η EQUAL
αναπτύσσει την αξιολόγηση των ικανοτήτων των κρατουµένων και των αποφυλακισµένων
και την τυποποίηση εργαλείων, καταρτίζει τους εκπαιδευτές µέσω συνεδριάσεων που
διοργανώνονται για την ανταλλαγή εµπειριών (θα εκπονηθεί οδηγός/vademecum µε
πρακτικές πληροφορίες και συστάσεις) και χρησιµοποιεί τους υπάρχοντες διαύλους
επικοινωνίας των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει
περισσότερο τους εργοδότες. Η σύµπραξη είναι ευρεία και περιλαµβάνει κοινωνικούς
εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, υπουργεία δικαιοσύνης
και οµάδες συµφερόντων. Οι προσπάθειες δεν περιορίζονται ωστόσο στην κατάρτιση, αφού
στη σύµπραξη για την επανένταξη των αποφυλακισµένων είναι σηµαντικό να συµµετέχουν
επίσης ιδρύµατα που ασχολούνται µε την επανένταξη των αποφυλακισµένων στην κοινωνία.
6.1.11. Χρησιµοποίηση της κοινωνικής οικονοµίας για τη δηµιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων απασχόλησης
Στο πλαίσιο της EQUAL δοκιµάζεται η δυνατότητα εφαρµογής της δικαιόχρησης
(franchising) στην κοινωνική οικονοµία. Ως υπόδειγµα επιχείρησης λαµβάνεται ένας µικρός
συνεταιρισµός που διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο εδώ και µια δεκαετία µε επιτυχία όχι µόνο
στο οικονοµικό επίπεδο αλλά και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνει
µειονεκτούντες εργαζόµενους και διδάσκει επαγγελµατικές δεξιότητες. Η EQUAL δίνει τη
δυνατότητα σε άλλες µειονεκτούσες οµάδες από άλλα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πιλοτικά
αυτή την επιχειρηµατική ιδέα και τη διαδικασία ανάπτυξής της. Η µέθοδος µπορεί επίσης να
επεκταθεί σε νέους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το έργο αυτό θα µπορούσε να
έχει διαρθρωτικό αποτέλεσµα στο βαθµό που κατά τον τερµατισµό του προγράµµατος µπορεί
να προκύψει µια ευρωπαϊκή δοµή δικαιόχρησης της οποίας οι κάτοχοι θα είναι φορείς της
κοινωνικής οικονοµίας.
7.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ενώ η θεµατική προσέγγιση παραµένει σταθερή, η πρωτοβουλία EQUAL θα πρέπει ωστόσο
να αντιµετωπίσει νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου.
Η διεύρυνση θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην πρωτοβουλία EQUAL. Εκτός από την
επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης και την αύξηση του αριθµού των πολιτών που µπορούν
να ωφεληθούν, η διεύρυνση θα συνεπάγεται επίσης την αύξηση του αριθµού τω
προγραµµάτων από 17 σε 27. Κατά συνέπεια, ο συντονισµός του προγράµµατος, ιδιαίτερα
από την προοπτική της διακρατικότητας και της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία.
7.1.

Η κοινότητα των Ροµ

Με τη διεύρυνση σε 25 χώρες, εκατοµµύρια Ροµ θα ενταχθούν στην ΕΕ και θα αποτελέσουν
έτσι τη µεγαλύτερη εθνοτική µειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ένδεια, ο αποκλεισµός και οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν οι Ροµ αποτελεί πρόκληση και
ζήτηµα που ανησυχεί όλα τα κράτη µέλη. Τα σηµερινά κράτη µέλη έχουν αναπτύξει
πολιτικές και προγράµµατα για την υποστήριξη και την ενσωµάτωση των Ροµ που ζουν στην
Ένωση. Αλλά µε τη διεύρυνση, η Ένωση θα έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε
πολύ µεγαλύτερη κλίµακα.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει µέτρα ενίσχυσης των Ροµ για περισσότερο από µια
δεκαετία. Μέσω του προενταξιακού προγράµµατος PHARE, η Ουγγαρία και η Τσεχία
συµµετείχαν ήδη στον πρώτο γύρο της EQUAL. Οι αναπτυξιακές συµπράξεις που
εστιάζονται στους Ροµ έχουν ήδη αποφέρει ορισµένα θετικά αποτελέσµατα, γεγονός που
οφείλεται σε διάφορους λόγους: το ποσοστό των γυναικών και των νεαρών ατόµων (18-25
ετών) είναι υψηλότερο απ' ό,τι σε άλλα παραδοσιακά προγράµµατα, οι συµµετέχοντες
προέρχονται από µικρούς επαρχιακούς οικισµούς και η συµµετοχή ατόµων µε πολλαπλές
µειονεξίες είναι ικανοποιητική (π.χ. γυναίκες Ροµ χαµηλής εκπαίδευσης που προέρχονται από
τα χωριά).
Έχει αναπτυχθεί µια προσωπική προσέγγιση ώστε να εξασφαλιστεί το αίσθηµα ότι πρόκειται
για το δικό τους πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης, η προσοχή
στρέφεται κυρίως στην κατάρτιση στην επικοινωνία, στους τρόπους εξεύρεσης κατάλληλης
θέσης εργασίας, στην κοινωνική ενίσχυση και στις εµπορικές σπουδές. Η τοπική κυβέρνηση
της µειονότητας των τσιγγάνων και οι κοινωνικές οργανώσεις των Ροµ συµµετέχουν σε
αναπτυξιακή σύµπραξη και ενθαρρύνουν τη συµµετοχή στο σχέδιο, ενώ παράλληλα
οργανώνουν τις επαφές µεταξύ ενδεχόµενων εργοδοτών και εργαζοµένων ώστε να
εφαρµοστεί µια ολοκληρωµένη και χωρίς αποκλεισµούς προσέγγιση για την απασχόληση.
Ωστόσο, τα κριτήρια επιτυχίας – όπως τα αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι Ροµ – µπορεί να
αλλάξουν στο πλαίσιο της νέας αυτής δυναµικής. Έτσι, τόσο οι κοινότητες των Ροµ όσο και
άλλες κοινωνικές οµάδες θα πρέπει να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες
οικοδόµησης µιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισµούς. Ως πηγή καινοτοµιών, η πρωτοβουλία
EQUAL διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης των
διακρίσεων και των ανισοτήτων και έχει ιδιαίτερη σηµασία για τους πληθυσµούς Ροµ.
Συνεπώς, κατά το δεύτερο γύρο της EQUAL, θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των Ροµ σε όλους
τους θεµατικούς τοµείς.
7.2.

Θύµατα σωµατεµπορίας

Κάθε χρόνο, περίπου µισό εκατοµµύριο γυναίκες και παιδιά αποτελούν αντικείµενο
σωµατεµπορίας στη ∆υτική Ευρώπη. Το εµπόριο αυτό είναι διεθνές, καλά οργανωµένο και
ακµάζον. Σύµφωνα µε έκθεση της CIA, η επαναλαµβανόµενη εκµετάλλευση µιας γυναίκας
µπορεί να αποφέρει στους σωµατέµπορους µέχρι 250.000 δολάρια. Οι γυναίκες αυτές συχνά
αγοράζονται µε στόχο να εξαναγκαστούν σε πορνεία, να εργαστούν ως οικιακές βοηθοί ή να
συνάψουν εικονικούς γάµους, στο πλαίσιο των οποίων κρατούνται αιχµάλωτες.
Ακόµα κι αν τα θύµατα κατορθώσουν να δραπετεύσουν από τον σωµατέµπορο ή να
καταφύγουν στις αρχές, µπορεί να αντιµετωπίσουν νέες τραυµατικές καταστάσεις. Η σκληρή
πραγµατικότητα είναι ότι τα θύµατα της σωµατεµπορίας µπορεί να αντιµετωπίζονται ως
παράνοµοι µετανάστες και εγκληµατίες και να κινδυνεύουν να συλληφθούν, να φυλακιστούν
ή να απελαθούν. Έτσι τα θύµατα πλήττονται για δεύτερη φορά.
Από την άποψη της χρηµατοδοτικής υποστήριξης, τα κοινοτικά προγράµµατα αποτελούν
σηµαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των πολιτικών, των πρακτικών και της συνεργασίας
στον τοµέα της καταπολέµησης της σωµατεµπορίας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και µεταξύ των
σηµερινών κρατών µελών και των χωρών που θα προσχωρήσουν στην Ένωση. Ιδίως τα
διαρθρωτικά ταµεία (ΕΚΤ και EΤΠΑ) µπορούν να υποστηρίξουν µε χρηµατοδοτήσεις µέτρα
ενίσχυσης των θυµάτων, να συµβάλουν στην πρόληψη και να διευκολύνουν την κοινωνική
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και οικονοµική ένταξη των θυµάτων σωµατεµπορίας. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο κάλεσε5
την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τους χρηµατοδοτικούς πόρους της
κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL για να προωθήσουν, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των διακιούχων της πρωτοβουλίας αυτής, κατά
τρόπον ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να επιστρέψουν µε ασφάλεια στις χώρες
καταγωγής τους ή να τύχουν κατάλληλης προστασίας στις χώρες υποδοχής.
Συνεπώς, στο δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας EQUAL, θα επιδιωχθεί η στήριξη των
θυµάτων σωµατεµπορίας σε όλους τους θεµατικούς τοµείς.
8.

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της πρωτοβουλίας
EQUAL και η πείρα που έχει αποκοµιστεί από προηγούµενα προγράµµατα καθώς και από
τον πρώτο γύρο της EQUAL καταδεικνύει ότι µε τη διακρατική συνεργασία µπορεί να
επιτευχθεί σηµαντική ανανέωση πολιτικών. Η διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο της
EQUAL λειτουργεί σωστά και έχει ήδη αποδώσει τα εξής:
• βαθύτερη αντίληψη της φύσης και των µορφών των διακρίσεων, των ανισοτήτων και του
αποκλεισµού από την αγορά εργασίας·
• βελτιωµένες στρατηγικές και δράσεις υπό το πρίσµα της εµπειρίας άλλων κρατών µελών
(τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αναπτυξιακής σύµπραξης)·
• στρατηγικές και δράσεις συγκριτικής αξιολόγησης µεταξύ διάφορων κρατών µελών·
• αξιοπιστία στο έργο που επιτελεί η αναπτυξιακή σύµπραξη όσον αφορά διαµορφωτές της
κοινής γνώµης και φορείς λήψης αποφάσεων.
Στην πρωτοβουλία EQUAL η διακρατική συνεργασία εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα.
8.1.

∆ιακρατική συνεργασία µεταξύ αναπτυξιακών συµπράξεων

Η διακρατική συνεργασία µεταξύ αναπτυξιακών συµπράξεων είναι σύµφυτη µε την
εφαρµογή της πρωτοβουλίας EQUAL και συνενώνει αναπτυξιακές συµπράξεις από διάφορα
κράτη µέλη µέσω του κοινού προγράµµατος εργασίας τους. Για να υπάρξουν αποτελέσµατα,
η διακρατική συνεργασία προϋποθέτει την εφαρµογή µιας κοινής προσέγγισης για την
αντιµετώπιση
συγκεκριµένων
προβληµάτων,
την
ανάπτυξη
συναφών
ή/και
συµπληρωµατικών στρατηγικών, προσεγγίσεων και στόχων και τη συµφωνία σχετικά µε τις
προτεραιότητες της κοινής δράσης. Το κοινό έργο των αναπτυξιακών συµπράξεων βασίζεται
στις γνώσεις και στην πείρα τους. Οι κοινές δραστηριότητες διοργανώνονται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζουν σηµαντική προστιθέµενη αξία για τις στρατηγικές και τα
προγράµµατα εργασίας της κάθε αναπτυξιακής σύµπραξης.
Ωστόσο η εξεύρεση των κατάλληλων εταίρων σε άλλα κράτη µέλη µπορεί να αποτελεί
πρόκληση. Ο πρώτος γύρος της EQUAL φανέρωσε την απόλυτη ανάγκη δηµιουργίας µιας
«θυρίδας διακρατικότητας» δηλαδή τον καθορισµό, µετά από κοινή συµφωνία, µιας
ηµεροµηνίας πριν από την οποία όλες οι διαχειριστικές αρχές – αφού θα έχουν ολοκληρώσει
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Ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων,
και ιδίως γυναικών, 20 Oκτωβρίου 2003, 13056/03
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την ενιαία διαδικασία επιλογής – θα εισαγάγουν στην κοινή βάση δεδοµένων της EQUAL
(ECDB) δεδοµένα σχετικά µε τις αναπτυξιακές συµπράξεις, ώστε να δώσουν ίσες ευκαιρίες
σε όλες τις αναπτυξιακές συµπράξεις να βρουν εταίρους από άλλα κράτη µέλη. Τα κράτη
µέλη συµφώνησαν ότι για το δεύτερο γύρο της EQUAL η «θυρίδα» για τη διακρατική
συνεργασία θα ανοίξει την 1η Ιανουαρίου 2005.
Αναµένεται ότι πολλές αναπτυξιακές συµπράξεις θα βρουν γρήγορα εταίρους µόλις ανοίξει η
«θυρίδα» και θεσπιστούν κοινά προγράµµατα εργασίας, γεγονός που θα τους επιτρέψει να
προχωρήσουν στο πρώτο στάδιο. Για τις αναπτυξιακές συµπράξεις που θα δυσκολευτούν
περισσότερο να εντοπίσουν εταίρους, η Επιτροπή θα τις υποστηρίξει, σε συνεργασία µε την
ενδιαφερόµενη διαχειριστική αρχή, µε µια διαδικασία συµψηφισµού των επιλογών.
∆εδοµένου ότι η διακρατική συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της δραστηριότητας
της αναπτυξιακής σύµπραξης, το πρόγραµµα εργασίας δεν µπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς
αυτό το στοιχείο. Γι’αυτό το λόγο, κατά τον πρώτο γύρο, το σχέδιο συµφωνίας αναπτυξιακής
σύµπραξης και η συµφωνία διακρατικής συνεργασίας έπρεπε το καθένα να υποβληθεί κατά
τη λήξη της ενέργειας 1. Αυτό επιβάλλει µια πειθαρχία τόσο στις αναπτυξιακές συµπράξεις
όσο και στις διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων, επειδή η συµφωνία διακρατικής
συνεργασίας πρέπει να εγκριθεί από καθεµία διαχειριστική αρχή.
Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, δηµιουργήθηκε στο ∆ιαδίκτυο µια βάση δεδοµένων
µε τίτλο «Σύστηµα στο ∆ιαδίκτυο για τη διακρατική συνεργασία EQUAL» (ETCIM), η οποία
επιτρέπει σε όλες τις αρχές να προβάλλουν και να κοινοποιούν την έγκρισή τους για
συµφωνίες διακρατικής συνεργασίας µέσω του ∆ιαδικτύου. Για την αποφυγή συµφορήσεων,
τα κράτη µέλη συµφώνησαν να διεκπεραιώνουν τις υποψηφιότητες για το αρχικό στάδιο µε
το ρυθµό που θα τις παραλαµβάνουν και, στο βαθµό που είναι δυνατό, να επιβεβαιώνουν
εντός οκτώ εβδοµάδων την αρχική επιλογή της αναπτυξιακής σύµπραξης,
συµπεριλαµβανοµένου του πολυετούς προϋπολογισµού που διατίθεται για την υλοποίηση του
προγράµµατος εργασίας (ενέργεια 2).
8.2.

Θεµατικά δίκτυα

Η διαδικασία της από κοινού διάθεσης πληροφοριών και της αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων της καινοτοµίας βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας EQUAL.
Γι’αυτό το σκοπό, δηµιουργήθηκαν δίκτυα διαρθρωµένα γύρω από ένα θεµατικό επίκεντρο
τόσο στα κράτη µέλη όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Tα δίκτυα αυτά φέρνουν κοντά
αναπτυξιακές συµπράξεις µε σκοπό να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τις πιο ελπιδοφόρες
πρακτικές και τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και να προετοιµάσουν τη διάδοσή τους και
την ενσωµάτωσή τους σε πολιτικές και πρακτικές. Άλλοι συντελεστές, εκτός της
πρωτοβουλίας, όπως οι φορείς λήψης αποφάσεων, οι ερευνητές, οι ενώσεις και οι κοινωνικοί
εταίροι συµµετέχουν επίσης σε αυτές τις δραστηριότητες.
Οι ευρωπαϊκές θεµατικές οµάδες συντονίζουν επίσης θεµατικές δραστηριότητες, ενώ οι
οριζόντιες οµάδες προσπαθούν κυρίως να διδαχθούν από τις διαδικασίες της EQUAL.
Οι αναπτυξιακές συµπράξεις επικυρώνουν, διαδίδουν και χρησιµοποιούν από κοινού την
πείρα τους και τα αποτελέσµατά τους τόσο στο πλαίσιο των εθνικών θεµατικών δικτύων όσο
και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, µέσω των ευρωπαϊκών θεµατικών οµάδων. Η συνεργασία σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζει τα εξής:
• θεµατική επανεξέταση των στρατηγικών προσεγγίσεων και των αποτελεσµάτων που
σηµειώνονται·
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• εντοπισµό ορθών πρακτικών, ιδίως σε σχέση µε τη στρατηγική απασχόλησης και τη
διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης·
• διάδοση λύσεων ορθής πρακτικής σε πανευρωπαϊκά φόρουµ συζήτησης.
Μέσω της τεχνικής υποστήριξης που παρέχουν, τόσο οι διαχειριστικές αρχές όσο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθούν τη διαδικασία της θεµατικής επανεξέτασης. Η υποστήριξη
περιλαµβάνει συγκεκριµένα τη διοργάνωση συνεδρίων και σεµιναρίων και τη συγκρότηση
οµάδων εργασίας για την προώθηση της αποτίµησης, της συγκριτικής αξιολόγησης, της
παράδοσης και της εφαρµογής ορθών πρακτικών από την EQUAL. Οι αναπτυξιακές
συµπράξεις, στο πλαίσιο της δέσµευσής τους να σεβαστούν τη διακρατικότητα αλλά και του
προγράµµατος εργασίας τους, συµµετέχουν και συµβάλλουν σε αυτά τα δίκτυα και στις
εκδηλώσεις (για τα οποία οι δαπάνες συµµετοχής, ταξιδίου και διαµονής θεωρούνται
επιλέξιµες).
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται επίσης στο πλαίσιο του διακρατικού διαλόγου. Με πολύ απτό
τρόπο κάθε κράτος µέλος λειτουργεί ως «επικεφαλής» για τη θεµατική και την οριζόντια
οµάδα, δηλαδή ως µέλος της συντονιστικής οµάδας που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και
την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας και των δραστηριοτήτων. Τα κράτη µέλη
φιλοξενούν επίσης εκδηλώσεις EQUAL, είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διατηρούν άµεση συνεργασία µεταξύ τους.
9.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η ενσωµάτωση και η ένταξη νέων ιδεών και προσεγγίσεων στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών και των πρακτικών αποτελεί φιλόδοξο στόχο. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας
αυτής, η EQUAL προσφέρει δοµές και εργαλεία, αλλά, τελικά, εναπόκειται στις
αναπτυξιακές συµπράξεις, στα κράτη µέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν
αποτελεσµατικές, αποδοτικές και σχετικές εναλλακτικές λύσεις για την εφαρµογή πολιτικών
αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς που θα µπορούν να µεταφερθούν µεταξύ των κρατών
µελών και να εφαρµοστούν σε ευρύτερη κλίµακα. Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να
περιοριστούν στη διάδοση των αποτελεσµάτων, που αποτελεί µόνο ένα βήµα στη διαδικασία
της ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των πολιτικών.
Η πρωτοβουλία EQUAL συµβάλλει στην αποτελεσµατική χάραξη πολιτικών,
εξακριβώνοντας επιτόπου ποιες ενέργειες είναι αποτελεσµατικές και ποιες όχι και
εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να αντλήσουν χρήσιµα διδάγµατα.
Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται, δηµοσιοποιούνται και χρησιµοποιούνται για τον
εµπλουτισµό των αναθεωρήσεων των πολιτικών από οµολόγους, που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση, της διαδικασίας κοινωνικής ενσωµάτωσης,
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης σε επίπεδο Ένωσης και των δραστηριοτήτων διάδοσης και
ανταλλαγής εµπειριών που σχεδιάζονται στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραµµάτων δυνάµει
των άρθρων 13 (καταπολέµηση των διακρίσεων) και 137 (υπέρ της κοινωνικής
ενσωµάτωσης) της Συνθήκης.
Προκειµένου να επιτευχθεί ο µέγιστος αντίκτυπος της πρωτοβουλίας EQUAL, τα
αποτελέσµατα πρέπει να αναλυθούν, να αξιολογηθούν συγκριτικά και να διαδοθούν τόσο στο
εσωτερικό των κρατών µελών όσο και σε όλη την Ένωση. Όπως συµβαίνει µε κάθε
εργαστηριακό πείραµα, τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας αυτής πρέπει να σχετίζονται µε
ένα ευρύτερο (οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, οργανωτικό) πλαίσιο ώστε να είναι βιώσιµα.
Tα αποτελέσµατα της EQUAL πρέπει να ενσωµατωθούν στη συστηµατική προσέγγιση
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άλλων πολιτικών και προγραµµάτων που εκτελούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη στιγµή της συγγραφής της παρούσας ανακοίνωσης, οι περισσότερες
αναπτυξιακές συµπράξεις δεν έχουν ολοκληρώσει παρά µόνο το ήµισυ των δραστηριοτήτων
τους και, κατά συνέπεια, θα προκύψουν ακόµα πολλά αποτελέσµατα. Ωστόσο, ήδη
διαπιστώνεται ότι η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της EQUAL στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών αποτελεί πρόκληση και εποµένως, στο δεύτερο γύρο, η αρχή αυτή θα ενισχυθεί.
Οι αναπτυξιακές συµπράξεις οφείλουν να συµµετέχουν στις δραστηριότητες ενσωµάτωσης
στις πολιτικές στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών τους. Επιπλέον, λαµβανοµένης
υπόψη της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος, διατίθενται από την EQUAL πρόσθετες
χρηµατοδοτήσεις για δραστηριότητες ενσωµάτωσης στις πολιτικές. Οι πρόσθετες αυτές
χρηµατοδοτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για:
α) Ενσωµάτωση στις πολιτικές των καινοτοµιών της πρωτοβουλίας EQUAL (ενέργεια 3) –
είτε από τον πρώτο γύρο είτε από το δεύτερο. Οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις
διαχειριστικές αρχές από τις αναπτυξιακές συµπράξεις που ενεργούν είτε µεµονωµένα είτε
κατά οµάδες ή από ειδικές κοινοπραξίες εταίρων αναπτυξιακών συµπράξεων,
πολλαπλασιαστών και εµπειρογνωµόνων. Οι δραστηριότητες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο
µπορούν να περιλαµβάνουν:
• παρουσίαση και προώθηση ορθών πρακτικών·
• επικύρωση της καινοτοµίας·
• συγκριτική αξιολόγηση της καινοτοµίας σε σχέση µε υπάρχουσες προσεγγίσεις σε εθνικό
επίπεδο ή σε άλλα κράτη µέλη·
• διάδοση της καινοτοµίας σε άλλους φορείς τους οποίους αφορά η σχετική δυσµενής
διάκριση·
• επίδειξη και µεταφορά ορθών πρακτικών, περιλαµβανοµένων ενεργειών καθοδήγησης.
β) Οι διαχειριστικές αρχές µπορούν επίσης να χρηµατοδοτούν πρόσθετες δραστηριότητες
ενσωµάτωσης (ενέργεια 3), όπως είναι η κατάρτιση οδηγών, ορθών πρακτικών ή η
δηµιουργία άλλων εργαλείων από τις αναπτυξιακές συµπράξεις, στο πλαίσιο της συνεργασίας
εντός των ευρωπαϊκών θεµατικών οµάδων.
Οι επιτελείς, και ιδίως εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την προετοιµασία των εθνικών
σχεδίων δράσης για την ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης και τη διαδικασία κοινωνικής
ενσωµάτωσης, καθώς επίσης και εκείνοι που συµµετέχουν σε προγράµµατα των
διαρθρωτικών ταµείων σχετικά µε τους στόχους 1, 2 και 3, πρέπει να ενηµερώνονται από την
πρωτοβουλία EQUAL και να συµµετέχουν στις δραστηριότητες ενσωµάτωσης στον κύριο
κορµό των πολιτικών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε δοµηµένο τρόπο και, κατά
συνέπεια, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη µέλη:
α) να συγκροτούν, τουλάχιστον µία φορά ετησίως, ένα κοινό φόρουµ για τα µέλη των
επιτροπών παρακολούθησης των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων, ιδίως του
στόχου 3, και τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης της EQUAL·
β) να εξετάσουν το ενδεχόµενο να επαναλαµβάνονται ετησίως τα επιτυχή σεµινάρια του ΕΚΤ
(που πραγµατοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2003)·
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γ) να συνεχίσουν τα θεµατικά δίκτυα που έχουν δηµιουργηθεί για την ενσωµάτωση των
αποτελεσµάτων της EQUAL σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
δ) να παράσχουν συγκεκριµένες πληροφορίες στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης για
την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο
ενσωµατώθηκαν στον κεντρικό κορµό των πολιτικών τα αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας
EQUAL.
Από τη µεριά της, η πλατφόρµα εκµάθησης της EQUAL της Επιτροπής θα συνεχίσει, µέσω
του ιστοχώρου6, να παρέχει πρόσβαση σε ορθές πρακτικές σχετικά µε τη δηµιουργία και τη
διατήρηση αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, τη διαχείριση της ανάπτυξης, τη δοκιµή και
τη συγκριτική αξιολόγηση καινοτοµικών λύσεων. Tα αποτελέσµατα της EQUAL θα
ενσωµατωθούν επίσης σε όλες τις πολιτικές των διαρθρωτικών ταµείων και σε άλλες
πολιτικές της Επιτροπής, ιδίως στους τοµείς της έρευνας, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης,
της πολιτικής για τις επιχειρήσεις και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Για
το υπόλοιπο του προγράµµατος, η ενσωµάτωση θα αποτελέσει προτεραιότητα, ιδίως όσον
αφορά την παρουσίαση των καινοτοµιών της EQUAL κατά τρόπο εύχρηστο για τους
επιτελείς και τη χρήση της EQUAL για την κάλυψη ελλείψεων των πολιτικών.
10.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10.1.

Ενδιάµεση αναθεώρηση

Τα άρθρα 40-43 του κανονισµού (EΚ) 1260/1999 προβλέπουν τους όρους για την
αξιολόγηση των προγραµµάτων κοινοτικών πρωτοβουλιών. Οι εθνικές ενδιάµεσες
αξιολογήσεις δροµολογήθηκαν το 2001 (µε την έγκριση των αποφάσεων για τα
προγράµµατα) από τις διαχειριστικές αρχές, µε σκοπό την εξασφάλιση συνεχούς
επανατροφοδότησης σε περίπτωση απαιτούµενων αναπροσαρµογών για τις διαδοχικές
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Παράλληλα, η Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητο
σύµβουλο το έργο της αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ βάσει των αποτελεσµάτων των εθνικών
εκθέσεων αξιολόγησης, της ανάλυσής του και της επιτόπιας έρευνας. Στο πλαίσιο της
κατάρτισης των εθνικών αξιολογήσεών τους, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να συγχρονίσουν τις
ηµεροµηνίες παράδοσης, να ακολουθήσουν µια κοινή µεθοδολογική προσέγγιση και να
επικεντρωθούν σε κοινά θέµατα προκειµένου να εκµεταλλευθούν τις συνέργιες µεταξύ των
αξιολογήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές εκθέσεις ενδιάµεσης
αξιολόγησης υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το ∆εκέµβριο του 2003 και αποτέλεσαν τη βάση
για την αξιολόγηση που καταρτίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η αξιολόγηση
επικεντρώνεται στην εφαρµογή της ενέργειας 1 (διαδικασίες επιλογής, ανάπτυξη συµπράξεων
και αναζήτηση διακρατικών συνεργατών), και σε πρώιµα στοιχεία της ενέργειας 2 (στάδιο
εφαρµογής) και της ενέργειας 3 (διάδοση και ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στις
πολιτικές), καθώς και σε άλλες διακρατικές δραστηριότητες.
Οι αξιολογητές της EQUAL σε επίπεδο ΕΕ δεν προτείνουν καµία αλλαγή στη γενική δοµή
της EQUAL. Ωστόσο, βάσει των εκθέσεων των εθνικών αξιολογητών, της επιτόπιας έρευνας
και της ανάλυσής τους, επισηµάνθηκαν διάφορα θέµατα που ενδέχεται να περιορίσουν την
αποτελεσµατικότητα της EQUAL, και διατυπώθηκε σειρά συστάσεων για την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας.

6
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Η αξιολόγηση επισηµαίνει ότι η κατανοµή της χρηµατοδότησης της EQUAL στις
προτεραιότητες είναι πιο ισόρροπη απ'ό,τι στα κεντρικά προγράµµατα του ΕΚΤ, και η
"προσαρµοστικότητα" και οι "ίσες ευκαιρίες" είναι αναλογικά σηµαντικότερες στο πλαίσιο
της EQUAL, αν και διαπιστώνεται χαµηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για τη δεύτερη
προτεραιότητα. Ωστόσο, η "απασχολησιµότητα" παραµένει πρώτη προτεραιότητα τόσο για
την EQUAL όσο και για το ΕΚΤ. Οι προτεραιότητες της EQUAL ενισχύουν τη στρατηγική
για την απασχόληση δίνοντας έµφαση στη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, στις ανισότητες
στην αγορά εργασίας και στον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.
Ωστόσο, η EQUAL επικεντρώνεται λιγότερο στην προστασία κατά της ανεργίας, στην
ποιότητα της απασχόλησης και στα άµεσα µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτές οι
πτυχές θα εξεταστούν στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι η αρχή της σύµπραξης έχει αποδειχθεί ως το κύριο µέσο
καινοτοµίας και προστιθέµενης αξίας, ιδίως όταν συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων οι εταίροι και οι µειονεκτούσες οµάδες. Οι συµµετοχικές προσεγγίσεις στο
πλαίσιο των συµπράξεων ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία
οργανώσεων που συµµετέχουν στην EQUAL (βαθµός αποκέντρωσης), αλλά είναι
απαραίτητη η αξιολόγηση της επιρροής και του αντίκτυπου αυτής της ποικιλίας, ιδίως καθώς
η υπευθυνοποίηση της διαχειριστικής ικανότητας έχει γίνει κατανοητή µε διαφορετικούς
τρόπους σε διαφορετικές χώρες. Ενώ πολλές αναπτυξιακές συµπράξεις έχουν εταίρους µε
προηγούµενη συµµετοχή στην ADAPT/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, διαπιστώνεται σηµαντική
συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως εταίρων στην EQUAL. Η συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων ποικίλει και αυτή των µη παραδοσιακών εταίρων (ΜΜΕ και ΜΚΟ
µικρού µεγέθους) θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερη.
Η αξιολόγηση επισηµαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο του διαφορετικών επιλογών
χρόνου/διαδικασιών µεταξύ των κρατών µελών κατά την εφαρµογή της "διακρατικότητας".
Αυτό το θέµα εξετάζεται στο δεύτερο γύρο µέσω της "θυρίδας διακρατικότητας". Η
διακρατική συνεργασία εξακολουθεί να παράγει περιορισµένη προστιθέµενη αξία και δεν
συµβάλλει αρκετά στην καινοτοµία. ∆εδοµένου ότι η διακρατική συνεργασία αποτελεί
βασική αρχή της EQUAL, πρέπει να ενισχυθεί µε περισσότερες κοινές προσπάθειες
ανάπτυξης.
Η οριζόντια εφαρµογή των ίσων ευκαιριών και της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου
συχνά γίνεται αντιληπτή κατά περιορισµένο ή παραδοσιακό τρόπο. Αυτά τα οριζόντια θέµατα
πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη στο δεύτερο γύρο.
Υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των εθνικών στρατηγικών ενσωµάτωσης των
αποτελεσµάτων στις πολιτικές, του ρόλου των αναπτυξιακών συµπράξεων σε αυτή τη
διαδικασία ως µέρους του προγράµµατος εργασίας τους, και των µηχανισµών για τη
χορήγηση πρόσθετης χρηµατοδοτικής συνδροµής στις αναπτυξιακές συµπράξεις για
δραστηριότητες ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο της ενέργειας 3. Οι
αξιολογητές σε επίπεδο ΕΕ συνιστούν στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη να διευκρινίσουν
και να ενισχύσουν τις κατευθύνσεις ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της EQUAL για
τη χάραξη πολιτικών, και ειδικότερα να εξασφαλίσουν ότι οι αναπτυξιακές συµπράξεις
υπερβαίνουν τα όρια των παραδοσιακών δραστηριοτήτων διάδοσης και συµβάλλουν
πραγµατικά στην οριζόντια και στην κάθετη ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στον κεντρικό
κορµό των πολιτικών.
Μέχρι στιγµής ο αντίκτυπος της EQUAL στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προγράµµατα
είναι περιορισµένος, αλλά υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση. Πρέπει να επιταχυνθούν οι
δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεµατικών οµάδων για την ενσωµάτωση των
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αποτελεσµάτων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών, ειδικότερα µε την προώθηση της
συµµετοχής των εµπλεκοµένων εκείνων που δεν συµµετέχουν στην EQUAL. Συν τοις άλλοις,
οι δοµές, οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν για τη διαχείριση των
ευρωπαϊκών θεµατικών δικτύων υστερούν σε ό,τι αφορά το συντονισµό, τις συνεκτικές
διαδικασίες, τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων και τις αποτελεσµατικές οργανωτικές και
επικοινωνιακές δοµές. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει εποµένως να οργανώσουν
ορθολογικά τις ευρωπαϊκές θεµατικές οµάδες, µε τις εξής ενέργειες
• µεγαλύτερη προσοχή στη σύνθεση και το µέγεθος των διάφορων οµάδων,
• ανάµειξη των αρµόδιων για τη χάραξη πολιτικής και των πολλαπλασιαστών,
• προώθηση της συµµετοχής των εµπλεκοµένων πολιτικών φορέων από τις υπό ένταξη
χώρες,
• εκπόνηση σαφών και κοινών κριτηρίων και διαδικασιών για την επιλογή των "ορθών"
πρακτικών,
• καθορισµός και συστηµατική ανάπτυξη των στρατηγικών συνδέσµων µεταξύ της EQUAL
και των ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών.
Η έκθεση αξιολόγησης εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής που
εφαρµόζεται για την EQUAL. Στο µέτρο που τα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης της
EQUAL µπορούν επίσης να είναι (και είναι πράγµατι µερικές φορές) υποψήφιοι στο πλαίσιο
της EQUAL, είναι σηµαντικό να καθοριστεί σαφώς ο ρόλος της επιτροπής παρακολούθησης.
Εφόσον τα κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή των αναπτυξιακών συµπράξεων
µπορούν να καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης, τα µέλη της εν λόγω επιτροπής
που αντιπροσωπεύουν οργανώσεις που συµµετέχουν σε αναπτυξιακή σύµπραξη δεν πρέπει να
εµπλέκονται στη διαδικασία επιλογής προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση
συµφερόντων.
10.2.

Συνεχής αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της EQUAL πρέπει να αντικατοπτρίζει την πειραµατική της προσέγγιση και
εποµένως καλύπτει όχι µόνο τις κλασσικές πτυχές της αξιολόγησης όπως η συνάφεια, η
αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η χρησιµότητα και η βιωσιµότητα, αλλά επίσης
επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στις δοµές υποστήριξης και στα συστήµατα υλοποίησης των
πολιτικών.
Μετά από αυτήν την ενδιάµεση αξιολόγηση, τα σηµερινά κράτη µέλη θα συνεχίσουν να
εκπονούν ετήσιες ενδιάµεσες εκθέσεις. Η έκθεση για το 2005 θα καλύψει τις απαιτήσεις για
την ενηµέρωση της ενδιάµεσης έκθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
1260/1999.
Η EQUAL αφορά την µάθηση. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της EQUAL7 παρέχουν το γενικό πλαίσιο και ισχύουν καθόλη τη διάρκεια της
περιόδου προγραµµατισµού. Για να υπάρξει αποτελεσµατική αξιοποίηση της ορθής
πρακτικής και γενίκευση της εφαρµογής της, είναι σηµαντική η διατήρηση της
δραστηριότητας αξιολόγησης στο πλαίσιο όλων των ενεργειών της EQUAL, καθώς και της
7

"Κατευθυντήριες γραµµές για τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πρωτοβουλίας
EQUAL για την περίοδο 2000 – 2006". Γ∆ Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, Ιούλιος 2000.

21

δραστηριότητας παρακολούθησης για την ενσωµάτωση της εµπειρίας και των στοιχείων που
έχουν συλλεγεί από άλλες πηγές. Συνεπώς, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις
δραστηριότητες αξιολόγησης πέρα από τις τυπικές απαιτήσεις του κανονισµού, µε επίκεντρο
τον καθορισµό των παραγόντων που συµβάλλουν στην επιτυχία (ή την αποτυχία) της
καινοτοµίας, της ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων στις πολιτικές, και της βιωσιµότητας.
Με την EQUAL, τα νέα κράτη µέλη θα εισέλθουν σε πρωτόγνωρους γι΄αυτά χώρους σε ό,τι
αφορά τη διακυβέρνηση, την αντιµετώπιση πολιτικών ζητηµάτων και τη χάραξη πολιτικής. Η
συνεχής αξιολόγηση θα διευκολύνει τη διαδικασία µάθησης µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
µερών, και θα συµβάλει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων στο πλαίσιο του δηµόσιου τοµέα.
Στο πλαίσιο ενός καινοτόµου διακρατικού προγράµµατος όπως η πρωτοβουλία EQUAL,
είναι σηµαντικό να εκµεταλλευθούν τα µελλοντικά κράτη µέλη την περίοδο 2004-2006 ώστε
να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης των
προγραµµάτων και για την εξαγωγή διδαγµάτων για την περίοδο προγραµµατισµού 20072013. Εποµένως κρίνεται σκόπιµο να δροµολογήσουν αυτά τα κράτη µέλη µια συνεχή
αξιολόγηση που να εστιάζεται στα συστήµατα διαχείρισης, στη δυναµική της εφαρµογής
προγραµµάτων, στα συστήµατα παρακολούθησης, στις διαδικασίες επιλογής και στην
εφαρµογή της ενέργειας 1· πρέπει να προβλεφθεί η εκπόνηση σχετικής έκθεσης µέχρι τα τέλη
του 2005. Το γεγονός ότι τα σηµερινά κράτη µέλη έχουν ήδη εκπονήσει αξιολόγηση για τον
πρώτο γύρο θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµη εµεπιρεία για τα µελλοντικά κράτη µέλη.
Τα νέα κράτη µέλη επίσης ενθαρρύνονται να προγραµµατίσουν και να διεξάγουν συνεχή
αξιολόγηση για ολόκληρη την περίοδο, που να επικεντρώνεται στα διδάγµατα για την
ανάπτυξη των ικανοτήτων, τη δικτύωση, την ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων, την
ένταξη των µειονοτήτων και τη διακρατική συνεργασία.
Βάσει των αποτελεσµάτων αξιολόγησης που διατίθενται ήδη, και το αργότερο εντός τριετίας
από τη λήξη της περιόδου προγραµµατισµού, η Επιτροπή θα προβεί στην εκ των υστέρων
αξιολόγηση, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τις διαχειριστικές αρχές. Η εκ των υστέρων
αξιολόγηση θα καλύψει την απορρόφηση των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την
αποδοτικότητα της υποστήριξης και του αντίκτυπού της. Θα διατυπώσει συµπεράσµατα
σχετικά µε την πολιτική για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και θα καλύψει τους
παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία ή την αποτυχία της εφαρµογής, τα επιτεύγµατα
και τα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένης της βιωσιµότητάς τους.
11.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ EQUAL

Η EQUAL θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες που εφαρµόζονται από στρατηγικές εταιρικές
σχέσεις, γνωστές ως αναπτυξιακές συµπράξεις. Ο δεύτερος γύρος διατηρεί τις αρχές και την
αρχιτεκτονική του πρώτου γύρου. Με σκοπό τη διευκόλυνση των αναγνωστών, αυτές οι
κατευθυντήριες γραµµές για το δεύτερο γύρο παρουσιάζονται στο σύνολό τους, και
αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραµµές για τον πρώτο γύρο της EQUAL, όπως
προβλέπονται στο έγγραφο C(2000)8538.

8

Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη µέλη για τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την
κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την προαγωγή νέων
µεθόδων καταπολέµησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε σχέση µε την αγορά
εργασίας, C (2000) 853, 14.4.2000
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11.1.
(1)

∆ιαδικασία επιλογής
Θα διοργανωθεί µια ενιαία διαδικασία επιλογής για τη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο
του δεύτερου γύρου της EQUAL. Η επιλογή πραγµατοιείται βάσει αίτησης που
υποβάλλεται από κοινού από διάφορες οργανώσεις (φορείς εκκίνησης αναπτυξιακών
συµπράξεων). Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

• τους εταίρους που συµµετέχουν στην αναπτυξιακή σύµπραξη από την αρχή· τις ρυθµίσεις
προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν στη
σύµπραξη καθόλη τη διάρκειά της, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα των σχετικών
µικρών οργανώσεων· και τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση των διοικητικών και
χρηµατοοικονοµικών αρµοδιοτήτων·
• συνοπτική περιγραφή της φιλοσοφίας της σύµπραξης, διάγνωση του προβλήµατος προς
αντιµετώπιση, και συνοπτική περιγραφή των στόχων της σύµπραξης·
• αξιολόγηση της συνάφειας του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται και της λύσης που
εξετάζεται, παρουσίαση του τρόπου αντιµετώπισης των διακρίσεων και των ανισοτήτων,
και συνοπτική περιγραφή του τρόπου διάδοσης και ενσωµάτωσης των αποτελεσµάτων
στις πολιτικές και στις πρακτικές·
• τις προσδοκίες όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία·
• συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που προβλέπονται για την ανάπτυξη και τη
δοκιµή της καινοτοµικής προσέγγισης για ολόκληρη την περίοδο, συµπεριλαµβανοµένου
ενός ενδεικτικού προϋπολογισµού (εκτίµηση)·
• λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών, µεθοδολογία και εργαλεία διαχείρισης για την
εκπόνηση και τη δροµολόγηση της συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης,
συµπεριλαµβανοµένου του προϋπολογισµού.
(2)

Οι διαδικασίες επιλογής των αναπτυξιακών συµπράξεων υπάγονται στην αρµοδιότητα
της διαχειριστικής αρχής. Η Επιτροπή θεωρεί δεδοµένο ότι τα κριτήρια επιλογής
αντικατοπτρίζουν τις γενικές αρχές της EQUAL και ότι οι διαχειριστικές αρχές
εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων κατά τη διαδικασία επιλογής.
Οι απορριφθέντες υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται για τους λόγους απόρριψής
τους και για τις διαδικασίες προσφυγής.

(3)

Τα προγράµµατα τίθενται σε εφαρµογή από την εξουσιοδοτηµένη διαχειριστική αρχή9
που είναι αρµόδια για τις διαδικασίες προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και
επιλογής και για την καταχώριση δεδοµένων στην κοινή βάση δεδοµένων EQUAL
(ECDB). Τα στοιχεία όσον αφορά τις αναπτυξιακές συµπράξεις θα εισαχθούν στην
ECDB πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, έτσι ώστε όταν ανοίξει η "θυρίδα
διακρατικότητας" όλες οι αναπτυξιακές συµπράξεις να έχουν ίσες ευκαιρίες να
αναζητήσουν διακρατικούς συνεργάτες και να οριστικοποιήσουν τη συµφωνία τους
για την αναπτυξιακή σύµπραξη.

9

Οι λεπτοµέρειες των προγραµµάτων, των χρηµατοδοτικών, διαχειριστικών αρχών και άλλων δοµών
είναι διαθέσιµες στον ιστοχώρο http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/
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11.2.

Στάδια

(4)

Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, οι δαπάνες κρίνονται επιλέξιµες και οι
αναπτυξιακές συµπράξεις καλούνται να ολοκληρώσουν "στάδια" κατά την εφαρµογή
του προγράµµατος εργασίας τους.

(5)

Το αρχικό στάδιο (ενέργεια 1) συνίσταται στη σύσταση ή την εδραίωση µιας
βιώσιµης, αποτελεσµατικής αναπτυξιακής σύµπραξης και της στρατηγικής της,
συµπεριλαµβανοµένης της διακρατικής συνεργασίας που θα έχει πραγµατική
προστιθέµενη αξία. Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την εν λόγω διαδικασία θα
καθοριστεί βάσει της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας µε τις οποίες κάθε
αναπτυξιακή σύµπραξη καταλήγει σε συµφωνία µε όλους τους εταίρους για το σχέδιο
συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης (βλέπε παρακάτω). Το σχέδιο συµφωνίας
αναπτυξιακής σύµπραξης υποβάλλεται άµεσα στις διαχειριστικές αρχές.

(6)

Οι αναπτυξιακές συµπράξεις πρέπει να ορίσουν τουλάχιστον έναν εταίρο από άλλο
κράτος µέλος. Κατά γενικό κανόνα, η συνεργασία πρέπει να θεσπίζεται µεταξύ
αναπτυξιακών συµπράξεων στο πλαίσιο της EQUAL. Αυτού του είδους η συνεργασία
µπορεί επίσης να επεκταθεί σε παρεµφερή σχέδια που υποστηρίζονται σε κράτος που
δεν είναι µέλος της Ένωσης, αλλά είναι επιλέξιµο για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο
των προγραµµάτων Phare, Tacis, Meda ή Cards.

(7)

Το σχέδιο συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης τεκµηριώνει τη συναίνεση των
εταίρων, παρουσιάζει την κοινή στρατηγική τους µε διαρθρωµένο, συνοπτικό και
συνεκτικό τρόπο, και καθορίζει τους κύριους παράγοντες για την επιτυχία της
αναπτυξιακής σύµπραξης. Ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαµβάνει:

• διάγνωση και αξιολόγηση των συγκεκριµένων προβληµάτων προς επίλυση σε σχέση µε
τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, τις διακρίσεις και τις ανισότητες·
• ανάλυση των εµπλεκόµενων παραγόντων, µε παρουσίαση των ενδιαφερόντων και των
προσδοκιών των ατόµων, των οµάδων, ή των οργανώσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν ή
να επηρεαστούν από τη λύση που αναπτύσσεται και που δοκιµάζεται, και µε περιγραφή
των ρόλων των εµπλεκόµενων στο πλαίσιο των εργασιών της αναπτυξιακής σύµπραξης·
• τους στόχους και τη στρατηγική για την επίτευξή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα διδάγµατα
από τον πρώτο γύρο της EQUAL και από οποιασδήποτε άλλη παρεµφερή ενέργεια·
• παρουσίαση των υποθέσεων, των κινδύνων και των απαιτήσεων ευελιξίας·
• αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας µε ρεαλιστικό προϋπολογισµό, που περιλαµβάνουν
κατανοµή σε εθνικές και διακρατικές δραστηριότητες/δαπάνες·
• σαφή εξήγηση του ρόλου κάθε εταίρου, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων για την
οργάνωση και τη διαχείριση της εταιρικής σχέσης, καθώς και για τη διαχείριση της
οικονοµικής ενίσχυσης, κατά προτίµηση µε σύστηµα που έχει συµφωνηθεί από κοινού·
• συµφωνία διακρατικής συνεργασίας που αναλύει τα κοινά συµφέροντα, την προστιθέµενη
αξία των δραστηριοτήτων, το πρόγραµµα εργασιών και τον προϋπολογισµό σε διακρατικό
επίπεδο. Πρέπει επίσης να καθοριστούν οι συνεισφορές και ο ρόλος κάθε διακρατικού
εταίρου, οι µέθοδοι λήψης αποφάσεων και οι οργανωτικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή
του κοινού προγράµµατος εργασίας, καθώς και η µεθοδολογία για την παρακολούθηση και
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την αξιολόγηση των κοινών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω συµφωνία διακρατικής
συνεργασίας πρέπει να υποβάλλεται σύµφωνα µε το κοινό πρότυπο που περιλαµβάνεται
στον οδηγό EQUAL για τη διακρατικότητα10, και πρέπει να εισάγεται στην κοινή βάση
δεδοµένων ETCIM (Σύστηµα στο ∆ιαδίκτυο για τη διακρατική συνεργασία EQUAL). Οι
πληροφορίες που καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων πρέπει να επισυνάπτονται σε χαρτί
στo σχέδιο συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης.
• τη µεθοδολογία και τους µηχανισµούς για τη συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και
των επιτευγµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας περιγραφής των επαληθεύσιµων δεικτών
που παρουσιάζουν τον τρόπο µέτρησης και αξιολόγησης των στόχων και των
αποτελεσµάτων·
• τη µεθοδολογία και τους µηχανισµούς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
κοινών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας·
• τη δέσµευση της αναπτυξιακής σύµπραξης, συµπεριλαµβανοµένων των διακρατικών
εταίρων, για συνεργασία σε δραστηριότητες ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
• τη στρατηγική και τους µηχανισµούς για την υλοποίηση µιας προσέγγισης για την
ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον κεντρικό κορµό των πολιτικών.
(8)

Το σχέδιο συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης πρέπει επίσης να τεκµηριώσει ότι η
αναπτυξιακή σύµπραξη τηρεί τους ακόλουθους όρους:

• Οικονοµική βιωσιµότητα: διαθεσιµότητα της απαιτούµενης συγχρηµατοδότησης.
• ∆ιαφάνεια: δηµόσια πρόσβαση στα αποτελέσµατα που προκύπτουν (προϊόντα, µέσα,
µέθοδοι, κ.λπ.).
• Ενίσχυση ικανοτήτων και υπευθυνοποίηση: Η αναπτυξιακή σύµπραξη είναι σε θέση να
κινητοποιεί και να δίνει τη δυνατότητα στους διάφορους συντελεστές να συνεργάζονται
αποτελεσµατικά σύµφωνα µε την κοινή στρατηγική τους. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις
ρυθµίσεις για την εξασφάλιση ότι όλοι οι σχετικοί συντελεστές, όπως οι δηµόσιες αρχές,
οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι ΜΚΟ, οι επιχειρήσεις (ιδίως οι µικρές και οι
µεσαίες επιχειρήσεις) και οι κοινωνικοί εταίροι, µπορούν να συµµετάσχουν σε
οποιαδήποτε χρονική στιγµή της διάρκειας ζωής της σύµπραξης. Η αναπτυξιακή
σύµπραξη πρέπει να αποδείξει ότι όλοι οι εταίροι συµµετείχαν πλήρως στον
προγραµµατισµό και στην εκπόνηση της συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης.
• Φιλοµάθεια: η ικανότητα και η προθυµία να µάθει κανείς από την εµπειρία των άλλων, και
να συνεργαστεί ενεργά στις δραστηριότητες δικτύωσης, διάδοσης και ενσωµάτωσης στον
κεντρικό κορµό των πολιτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
(9)

Το πρόγραµµα εργασίας της αναπτυξιακής σύµπραξης συνήθως καλύπτει περίοδο
µέχρι και 3 ετών.

(10)

Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική υποστήριξη ώστε να
δίνεται η δυνατότητα στις αναπτυξιακές συµπράξεις να συνάπτουν το σχέδιο

10

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_el.html
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συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η αδυναµία
υποβολής σχεδίου συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης έχει ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό από τη διαδικασία και οι δαπάνες δεν κρίνονται πλέον επιλέξιµες.
(11)

Μετά την παραλαβή του σχεδίου συµφωνίας αναπτυξιακής σύµπραξης, οι
διαχειριστικές αρχές επιβεβαιώνουν, συνήθως εντός 8 εβδοµάδων, την αρχική επιλογή
της αναπτυξιακής σύµπραξης, συµπεριλαµβανοµένου του διαθέσιµου πολυετούς
προϋπολογισµού για την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας (ενέργεια 2).

(12)

Τα επόµενα στάδια αφορούν την αναθεώρηση της εφαρµογής του προγράµµατος
εργασίας όπως καθορίζεται στη συµφωνία αναπτυξιακής σύµπραξης. Στην περίπτωση
που η µη εκτέλεση ορισµένων δραστηριοτήτων έχει οικονοµικές συνέπειες, οι
διαχειριστικές αρχές µπορούν να προσαρµόσουν ανάλογα τον προϋπολογισµό. Αυτές
οι αναθεωρήσεις πραγµατοποιούνται τακτικά, τουλάχιστον ανά 12µηνο.

11.3.
(13)

∆ιακρατική συνεργασία
Οι αναπτυξιακές συµπράξεις συµµετέχουν στη διακρατική συνεργασία µε

• την εφαρµογή της συµφωνίας διακρατικής συνεργασίας·
• τη συµµετοχή και τη συνεισφορά στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεµατικά δίκτυα, στις οµάδες
εργασίας, στις εκδηλώσεις, στα σεµινάρια και στα συνέδρια που διοργανώνονται στο
πλαίσιο της EQUAL.
• Τα έξοδα συµµετοχής (ταξιδίου και διαµονής) θεωρούνται ως επιλέξιµες δαπάνες για το
σκοπό αυτό, και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της αναπτυξιακής σύµπραξης
(ενέργεια 2).
(14)

Οι διαχειριστικές αρχές συµµετέχουν στη διακρατική συνεργασία µε

• την ιδιότητα του επικεφαλής για τις θεµατικές οµάδες·
• τη συµµετοχή και τη συνεισφορά τους στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεµατικά δίκτυα, στις
οµάδες εργασίας, στις εκδηλώσεις, στα σεµινάρια και στα συνέδρια που διοργανώνονται
στο πλαίσιο της EQUAL.
(15)

11.4.
(16)

Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να χρησιµοποιούν τον προϋπολογισµό τους για την
τεχνική υποστήριξη προκειµένου να καλύπτουν τις συντονιστικές τους
δραστηριότητες, καθώς και τη διοργάνωση των οµάδων εργασίας, των εκδηλώσεων,
των σεµιναρίων και των συνεδρίων στο πλαίσιο της EQUAL.
Ενσωµάτωση στον κεντρικό κορµό των πολιτικών
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν στρατηγική ενσωµάτωσης στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών, µε παρουσίαση των στόχων, των µηχανισµών και των πόρων,
συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων που διευκολύνουν την ενσωµάτωση στις
πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί οι
µηχανισµοί πρέπει να αφορούν τα εξής:

• την ταυτοποίηση των παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες και διακρίσεις, και την
παρακολούθηση και ανάλυση του πραγµατικού ή του ενδεχόµενου αντίκτυπου των
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αναπτυξιακών συµπράξεων στις πολιτικές προτεραιότητες και στις διάφορες οµάδες που
πλήττονται από διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας·
• τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των παραγόντων που οδηγούν στις ορθές πρακτικές,
και τη συγκριτική µέτρηση της απόδοσής τους·
• τη διάδοση των ορθών πρακτικών που προκύπτουν από τις αναπτυξιακές συµπράξεις.
(17)

Προκειµένου να ενισχυθεί η ενσωµάτωση των καινοτοµιών στον κεντρικό κορµό των
πολιτικών (ενέργεια 3) -και µετά την παραλαβή µιας πρότασης από αναπτυξιακές
συµπράξεις που ενεργούν είτε µεµονωµένα, είτε κατά οµάδες, είτε στο πλαίσιο
ειδικών κοινοπραξιών εταίρων αναπτυξιακής σύµπραξης, πολλαπλασιαστών και
εµπειρογνωµόνων- οι διαχειριστικές αρχές µπορούν να χρηµατοδοτήσουν
συµπληρωµατικές δραστηριότητες για την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την
προώθηση των στοιχείων ορθής πρακτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που
περιλαµβάνουν

• επικύρωση της καινοτοµίας·
• συγκριτική αξιολόγηση της καινοτοµίας σε σχέση µε υπάρχουσες προσεγγίσεις σε εθνικό
επίπεδο και σε άλλα κράτη µέλη·
• διάδοση της καινοτοµίας σε άλλους φορείς τους οποίους αφορά η σχετική δυσµενής
διάκριση·
• επίδειξη και µεταφορά ορθών πρακτικών, περιλαµβανοµένων ενεργειών καθοδήγησης·
• και ενσωµάτωση της εµπειρίας και των διδαγµάτων που δεν προέρχονται από το πλαίσιο
της EQUAL.
(18)

Οι διαχειριστικές αρχές µπορούν επίσης να χρηµατοδοτούν συµπληρωµατικές
δραστηριότητες των αναπτυξιακών συµπράξεων για την ενσωµάτωση των
αποτελεσµάτων (ενέργεια 3) ως µέρος της συνεργασίας µε τις ευρωπαϊκές θεµατικές
οµάδες.

12.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

12.1.

Επιλεξιµότητα των δραστηριοτήτων

(19)

Εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες επιλεξιµότητας του ΕΚΤ (βλ. άρθρο 3 του
κανονισµού ΕΚΤ11). Ωστόσο προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη
αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων, η πρωτοβουλία EQUAL µπορεί να
χρηµατοδοτήσει ενέργειες που κανονικά είναι επιλέξιµες βάσει των κανόνων που
διέπουν το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΠΕ ή το ΧΜΠΑ (άρθρο 21(2) του κανονισµού (ΕΚ)
1260/1999).

(20)

Θα ισχύσουν τα ποσοστά της κοινοτικής συνεισφοράς που ορίζονται στο άρθρο 29
του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999. Λόγω της καινοτοµικής φύσης των
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χρησιµοποιούµενων µεθόδων συνιστάται συστηµατική εφαρµογή των ανώτατων
ορίων που αναφέρονται στον κανονισµό.
(21)

Οι κανόνες επιλεξιµότητας για τη συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000, όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1145/200311 Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1260/1999, στο
πλαίσιο της EQUAL, τελικοί δικαιούχοι είναι οι αναπτυξιακές συµπράξεις. Εποµένως,
εφιστάται η προσοχή των κρατών µελών και των αναπτυξιακών συµπράξεων σε όλους
τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό 1145/2003, και συγκεκριµένα στον
κανόνα 1 ∆απάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί, και στον κανόνα 12 Επιλεξιµότητα
των δαπανών σε συνάρτηση µε τον τόπο εκτέλεσης των πράξης.

(22)

Η Επιτροπή αναµένει ότι θα διοχετευθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο πόρων
προκειµένου να δοθεί στην αναπτυξιακή σύµπραξη η δυνατότητα να θεσπίσει µια
ποιοτική εθνική και διακρατική συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έξοδα
µετακίνησης και διαµονής θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.

(23)

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες της αναπτυξιακής σύµπραξης
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Συνθήκης, ιδίως µε τις διατάξεις για τις
δηµόσιες συµβάσεις και τις ρυµίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και εφόσον είναι
απαραίτητο τις κοινοποιούν σύµφωνα µε το άρθρο 88, παράγραφος 3.

12.2.

Τεχνική υποστήριξη

(24)

Η τεχνική υποστήριξη διαθίθεται για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας EQUAL και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων των
αναπτυξιακών συµπράξεων.

(25)

Τεχνική υποστήριξη, µέχρι 5% της συνολικής συνεισφοράς ΕΚΤ, διατίθεται για τα
εξής

• δαπάνες για την προετοιµασία, την επιλογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της
υποστήριξης και των εργασιών (εξαιρουµένων των δαπανών για την απόκτηση και την
εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης)·
• δαπάνες για τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακολούθησης και των υποεπιτροπών
σχετικά µε την εφαρµογή της ενίσχυσης. Αυτές οι δαπάνες µπορούν επίσης να
περιλαµβάνουν τα έξοδα των εµπειρογνωµόνων και άλλων συµµετεχόντων στις εν λόγω
επιτροπές, συµπεριλαµβανοµένων των συµµετεχόντων από τρίτες χώρες, εφόσον ο
πρόεδρος της επιτροπής κρίνει την παρουσία τους απαραίτητη για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της ενίσχυσης·
• δαπάνες για τους λογιστικούς ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγχους των εργασιών.
(26)

Άλλες ενέργειες που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής
υποστήριξης, και που δεν υπόκεινται στον όρο του 5% της συνολικής συνεισφοράς:

• µελέτες, σεµινάρια, ενηµερωτικές ενέργειες, συλλογή, έκδοση και διάδοση της εµπειρίας
και των αποτελεσµάτων·
• υποστήριξη για τη θεµατική δικτύωση, τις δραστηριότητες διάδοσης και την δροµολόγηση
µηχανισµών για τον πολιτικό αντίκτυπο·
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• συνεργασία για την ευρωπαϊκή δικτύωση και διάδοση όλων των σχετικών πληροφοριών
στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή·
• αξιολόγηση·
• απόκτηση και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης, ελέγχου και
αξιολόγησης.
(27)

Οι δαπάνες µισθοδοσίας των δηµοσίων υπαλλήλων ή άλλων δηµοσίων ανώτερων
υπαλλήλων που εργάζονται για την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών δεν είναι
επιλέξιµες. Το ποσοστό συνεισφοράς ΕΚΤ για την προτεραιότητα τεχνικής
υποστήριξης υπόκειται στα ανώτατα όρια του άρθρου 29, παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(28)

Η επιτυχής υλοποίηση της πρωτοβουλίας EQUAL απαιτεί σηµαντικό βαθµό
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής: συλλογή και επεξεργασία
πληροφοριών για τις αναπτυξιακές συµπράξεις, δηµιουργία βάσεων δεδοµένων,
στελέχωση της διαδικασίας θεµατικής επανεξέτασης, διοργάνωση σεµιναρίων,
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων, κλπ. Ένας αριθµός ειδικών καθηκόντων που δεν
µπορούν να εκτελεστούν χωρίς υποστήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ανατεθεί σε
εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, µε την πρωτοβουλία και κάτω από την
εποπτεία της Επιτροπής, βάσει προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων. Η
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών θα χρηµατοδοτηθεί σε ποσοστό 100% του
συνολικού κόστους. Ένα ενδεικτικό ποσό ύψους κατά ανώτατο όριο 2% της
συνολικής συνεισφοράς ΕΚΤ θα προοριστεί για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων
που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(29)

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της EQUAL είναι ζωτικής σηµασίας, και θα
εφαρµοστεί σε τρία επίπεδα:

• Όλες οι αναπτυξιακές συµπράξεις θα κληθούν να παρουσιάσουν επαληθεύσιµα στοιχεία
των αποτελεσµάτων τους, προκειµένου να παρασχεθεί µια βάση για συγκριτική
αξιολόγηση·
• Όλα τα κράτη µέλη θα εκπονήσουν ανεξάρτητη αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο και θα
παρουσιάσουν (ενηµερωµένη) ενδιάµεση αναθεώρηση το 2005. Η αξιολόγηση της
EQUAL πρέπει να απεικονίζει την πειραµατική της προσέγγιση και, ως εκ τούτου, όχι
µόνο θα καλύπτει τις πτυχές της «κλασσικής» αξιολόγησης όπως η συνάφεια, η
αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η χρησιµότητα και η ικανότητα υποστήριξης,
αλλά θα εστιάσει τις δραστηριότητες αξιολόγησης και στις διαδικασίες, στις δοµές
υποστήριξης και στα συστήµατα εφαρµογής της πολιτικής·
• Σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα δροµολογήσει ένα µηχανισµό αξιολόγησης για την
αποτίµηση των συνεπειών της EQUAL στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση,
στη διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης και σε άλλες κοινοτικές πολιτικές και
προγράµµατα, βάσει των συνεισφορών των κρατών µελών µε τα εθνικά σχέδια δράσης
τους.
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