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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (*)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 148,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου,
της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά Ταµεία (5) αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου (6), καθώς και τον κανο-
νισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου (7)· ότι θα
πρέπει επίσης να αντικατασταθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4255/88 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1988, για
διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88,
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (8)·

(2) ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει τις γενικές
διατάξεις που διέπουν τα διαρθρωτικά Ταµεία στο σύνολό
τους και ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι επιλέξιµες ενέρ-
γειες που µπορεί να χρηµατοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο (εφεξής καλούµενο «το Ταµείο») στο πλαίσιο
των στόχων αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 3, που αναφέρονται
στο άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, σηµεία 1, 2 και 3 του εν λόγω
κανονισµού (εφεξής καλούµενοι στόχοι αριθ. 1, αριθ. 2 και
αριθ. 3), στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την
καταπολέµηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων πάσης
φύσεως, σε σχέση µε την αγορά εργασίας, καθώς και στο
πλαίσιο των καινοτόµων µέτρων και της παροχής τεχνικής
υποστήριξης·

(3) ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί η αποστολή του Ταµείου σε
σχέση µε τα καθήκοντα που ορίζονται στη συνθήκη και στο
πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Κοινότητα
στους τοµείς της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και
της απασχόλησης·

(4) ότι τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που
έγινε στο Άµστερνταµ τον Ιούνιο του 1997, και το ψήφισµά
του της 16ης Ιουνίου 1997, για την αύξηση και την απα-
σχόληση (9), σηµατοδότησαν την έναρξη εφαρµογής της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, των ετήσιων
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση καθώς και
της διαδικασίας για την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης
για την απασχόληση·

(5) ότι θα πρέπει να αναπροσδιοριστεί το πεδίο δράσης του
Ταµείου, ιδιαίτερα µετά την αναδιάρθρωση και απλούστευση
των στόχων των διαρθρωτικών Ταµείων, προκειµένου να
υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
και τα συνδεδεµένα µε αυτήν εθνικά σχέδια για την απα-
σχόληση·

(6) ότι θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό πλαίσιο για τις παρεµβά-
σεις του Ταµείου και στους τρεις στόχους των διαρθρωτικών
Ταµείων, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλιστεί η
συνέπεια και η συµπληρωµατικότητα των δράσεων που ανα-
λαµβάνονται βάσει αυτών των στόχων, µε σκοπό τη βελ-
τίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και την
ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού·

(7) ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε ο προ-
γραµµατισµός και η εφαρµογή των δράσεων που χρηµατο-
δοτούνται από το Ταµείο στο πλαίσιο όλων των στόχων να
συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην προώθηση της
ένταξης και διατήρησης στην αγορά εργασίας των οµάδων
και των ατόµων που µειονεκτούν·

(8) ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε η κοινω-
νική διάσταση και η πτυχή της απασχόλησης της κοινωνίας
των πληροφοριών να λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά την
εφαρµογή των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο·

(9) ότι θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι ενέργειες που
συνδέονται µε την προσαρµογή της βιοµηχανίας να λαµβά-
νουν υπόψη τις γενικές ανάγκες σε εργατικό δυναµικό
αµφοτέρων των φύλων, που πηγάζουν από οικονοµικές
αλλαγές και από την εξέλιξη διαπιστωθέντων ή προβλέψιµων
συστηµάτων παραγωγής και να µην εννοούν µια µόνο εται-
ρία ή έναν συγκεκριµένο βιοµηχανικό κλάδο· ότι ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
και στη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και της
οργάνωσης της εργασίας·

(*) Η δηµοσίευση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά τη δηµοσίευση που
αναγράφεται στην ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 48.

(1) ΕΕ C 176 της 9.6.1998, σ. 39 και
ΕΕ C 74 της 18.3.1999, σ. 7.

(2) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 74.
(3) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 48.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C
379 της 7.12.1998, σ. 186), κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης
Απριλίου 1999 (ΕΕ C 134 της 14.5.1999, σ. 9) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999.

(5) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(6) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (ΕΕ L 337 της
24.12.1994, σ. 11).

(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94.

(8) ΕΕ L 374 της 31.12.1988, σ. 21· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 (ΕΕ L 193 της
31.7.1993, σ. 39). (9) ΕΕ C 236 της 2.8.1997, σ. 3.
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(10) ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το Ταµείο θα συνεχίσει να
ενισχύει την απασχόληση και την απόκτηση επαγγελµατικής
ειδίκευσης, µε την υποστήριξη ενεργειών πρόληψης —κατά
το δυνατόν— παροχής συµβουλών, δικτύωσης και κατάρ-
τισης σε όλη την Κοινότητα και ότι, εποµένως, οι επιλέξιµες
δραστηριότητες πρέπει να είναι οριζόντιες και να καλύπτουν
το σύνολο της οικονοµίας, χωρίς να περιορίζονται a priori
σε συγκεκριµένους κλάδους ή βιοµηχανίες·

(11) ότι θα πρέπει να αναπροσδιορισθούν οι επιλέξιµες δράσεις
προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η υλοποίηση
των πολιτικών σκοπών στο πλαίσιο του συνόλου των στόχων
για τους οποίους παρεµβαίνει το Ταµείο· ότι θα πρέπει να
προσδιορισθούν οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για χρηµα-
τοδότηση από το Ταµείο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

(12) ότι θα πρέπει να συµπληρωθεί και να διευκρινισθεί το περιε-
χόµενο των σχεδίων και των µορφών υποστήριξης, ειδικά
µετά τον επαναπροσδιορισµό του στόχου αριθ. 3·

(13) ότι η εφαρµογή των παρεµβάσεων του Ταµείου σε όλα τα
επίπεδα θα πρέπει να στηρίζεται στις προτεραιότητες της
Κοινότητας στον κοινωνικό τοµέα και στην πολιτική απα-
σχόλησης, καθώς και στις προτεραιότητες που εντάσσονται
στα εθνικά σχέδια δράσης·

(14) ότι µπορούν να προβλεφθούν ρυθµίσεις µε τις οποίες οι
τοπικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών
οργανισµών µπορούν, µε απλές και ταχείες διαδικασίες, να
αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στις ενισχύσεις του Ταµείου,
αυξάνοντας έτσι την ικανότητα δράσης τους σε αυτόν τον
τοµέα·

(15) ότι τα µέτρα µείζονος σηµασίας για την Κοινότητα που
λαµβάνονται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής διαδραµατί-
ζουν σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της επίτευξης των γενικών
στόχων της διαρθρωτικής δράσης της Κοινότητας, που ανα-
φέρεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
1999· ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει πρωτίστως να
προωθούν τη διεθνική συνεργασία και την πολιτική καινοτο-
µία·

(16) ότι το Ταµείο συµβάλλει, επιπλέον, στην παροχή τεχνικής
βοήθειας και στην υποστήριξη καινοτόµων δράσεων καθώς
και µέτρων προπαρασκευής, παρακολούθησης, αξιολόγησης
και ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999·

(17) ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι αρµοδιότητες για την
έκδοση εκτελεστικών διατάξεων και να προβλεφθούν µετα-
βατικές διατάξεις·

(18) ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
4255/88,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποστολή

Στο πλαίσιο των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (το Ταµείο) από το άρθρο 146 της συνθήκης
καθώς και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί τα διαρθρωτικά
Ταµεία δυνάµει του άρθρου 159 της συνθήκης και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Ταµείο

υποστηρίζει τα µέτρα για την πρόληψη και την καταπολέµηση της
ανεργίας καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναµικού
και την κοινωνική ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας που αποσκο-
πούν στην προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης, στην ισότητα
ανδρών και γυναικών, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην οικονοµική
και κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, το Ταµείο συµβάλλει στις δρά-
σεις που αναλαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατη-
γικής για την απασχόληση και των ετησίων κατευθυντηρίων
γραµµών για την απασχόληση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Το Ταµείο υποστηρίζει και συµπληρώνει τις δραστηριότητες
των κρατών µελών για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας καθώς
και του ανθρωπίνου δυναµικού στους ακόλουθους τοµείς πολι-
τικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πολυετών εθνικών σχεδίων δράσης
για την απασχόληση:

α) ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών στην αγορά εργα-
σίας για την καταπολέµηση και την πρόληψη της ανεργίας, για
την αποφυγή της µακροχρόνιας ανεργίας γυναικών και ανδρών,
για τη διευκόλυνση της επανένταξης των µακροχρόνια άνεργων
στην αγορά εργασίας και για την υποστήριξη της επαγγελµα-
τικής ένταξης των νέων και των ατόµων που επιστρέφουν στην
αγορά εργασίας µετά από απουσία κάποιου χρόνου·

β) προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους όσον αφορά την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση για εκεί-
νους που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό·

γ) προώθηση και βελτίωση·

— της επαγγελµατικής κατάρτισης

— της εκπαίδευσης

— της παροχής συµβουλών

στο πλαίσιο µιας πολιτικής για τη διά βίου κατάρτιση µε σκοπό:

— να καταστεί ευκολότερη και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η
ένταξη στην αγορά εργασίας,

— να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η ικανότητα απασχόλησης
και

— να ενθαρρυνθεί η επαγγελµατική κινητικότητα·

δ) προώθηση ειδικευµένου, καταρτισµένου και προσαρµόσιµου
εργατικού δυναµικού, της καινοτοµίας και της προσαρµοστι-
κότητας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, της
ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, των συνθηκών που
διευκολύνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και
της εξειδίκευσης και της ενίσχυσης του εργατικού δυναµικού
στους τοµείς της έρευνας, της επιστήµης και της τεχνολογίας·

ε) ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµε-
τοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, συµπεριλαµβανο-
µένων των προοπτικών σταδιοδροµίας τους, της πρόσβασής
τους σε νέες δυνατότητες απασχόλησης και στη δηµιουργία
επιχειρήσεων, και για τη µείωση των καθέτων και οριζοντίων
διαχωρισµών αναλόγως φύλου στην αγορά εργασίας.

2. Στο πλαίσιο των τοµέων πολιτικής που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, το Ταµείο λαµβάνει υπόψη τα εξής:

α) την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία
απασχόλησης, ιδίως των πρωτοβουλιών για την προώθηση της
τοπικής απασχόλησης και των τοπικών συµφωνιών για την
απασχόληση·
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β) την κοινωνική διάσταση καθώς και την πτυχή της απασχόλησης
της κοινωνίας των πληροφοριών, κυρίως µε την ανάπτυξη πολι-
τικών και προγραµµάτων που έχουν σχεδιαστεί για την αξιο-
ποίηση του δυναµικού απασχόλησης που προσφέρει η κοινωνία
των πληροφοριών, εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις δυνα-
τότητες και τα οφέλη που αυτή παρέχει·

γ) την ισότητα ανδρών και γυναικών κατά την έννοια της
ολοκλήρωσης των πολιτικών ίσων ευκαιριών.

Άρθρο 3

Επιλέξιµες δραστηριότητες

1. Η οικονοµική υποστήριξη του Ταµείου παρέχεται κυρίως υπό
µορφή παροχής βοήθειας προς διάφορα άτοµα για τις ακόλουθες
δραστηριότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναµικού, οι οποίες
µπορούν να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγ-
γισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας:

α) επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση —περιλαµβανοµένης
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ισοδύναµης προς την υποχρεωτική
σχολική φοίτηση— µαθητεία προπαρασκευαστική κατάρτιση,
περιλαµβανοµένης της απόκτησης και αναβάθµισης βασικών
δεξιοτήτων, αποκατάσταση στην εργασία, µέτρα για την προ-
ώθηση της ικανότητας ανεύρεσης απασχόλησης στην αγορά
εργασίας, προσανατολισµός, παροχή συµβουλών και συνεχής
κατάρτιση·

β) ενισχύσεις στην απασχόληση και στη µη µισθωτή επαγγελµατική
δραστηριότητα·

γ) στον τοµέα της έρευνας, της επιστήµης και της τεχνολογικής
ανάπτυξης, µεταπτυχιακή κατάρτιση και κατάρτιση διευθυντικών
και τεχνικών στελεχών σε ερευνητικά ιδρύµατα και σε επιχειρή-
σεις·

δ) ανάπτυξη νέων πηγών απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένου του
τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας (τρίτο σύστηµα).

2. Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δραστη-
ριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορούν επίσης να
υποστηριχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α) ενίσχυση για δοµές και συστήµατα:
i) ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της απόκτησης προσόντων, περιλαµβανο-
µένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των επιµορφωτών
και του προσωπικού, και βελτίωση της πρόσβασης των
εργαζοµένων σε δυνατότητες κατάρτισης και απόκτησης
προσόντων,

ii) εκσυγχρονισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
υπηρεσιών απασχόλησης,

iii) ανάπτυξη δεσµών ανάµεσα στον κόσµο της εργασίας και τα
ιδρύµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας,

iv) ανάπτυξη —στο µέτρο του δυνατού— συστηµάτων πρό-
βλεψης των τάσεων της απασχόλησης και των αναγκών
ανάπτυξης δεξιοτήτων, ιδίως σε σχέση µε τις νέες µεθόδους
εργασίας και τις νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας λαµ-
βάνοντας υπόψη την ανάγκη να συνδυάζεται η οικογενειακή
ζωή µε την επαγγελµατική, καθώς και της ανάγκης να
µπορούν οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι να επιδίδονται σε
ευδόκιµη δραστηριότητα µέχρι την σύνταξη· αποκλείεται εν
τούτοις η χρηµατοδότηση ρυθµίσεων για πρόωρη συνταξιο-
δότηση·

β) συνοδευτικά µέτρα:
i) στήριξη στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στους δικαιού-
χους, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών και
εγκαταστάσεων για την περιποίηση εξαρτωµένων ατόµων,

ii) προώθηση συνοδευτικών κοινωνικο-εκπαιδευτικών µέτρων
ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση για την
ένταξη στην αγορά εργασίας,

iii) ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δηµοσιότητα.

3. Το Ταµείο µπορεί να χρηµατοδοτεί δραστηριότητες σύµφωνα
µε το άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο δεύτερο, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 4

Εστίαση της παρέµβασης

1. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες
όπως ορίζονται ιδίως στα εθνικά σχέδια δράσης για την απα-
σχόληση, καθώς και τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις, χαράσσεται
στρατηγική που συνεκτιµά όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής
και λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους τοµείς που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχεία δ) και ε). Προκειµένου να µεγι-
στοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποτελεσµατικότητα των
ενισχύσεων του Ταµείου, οι παρεµβάσεις του στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, λαµβανοµένων υπόψη των τοµέων προτεραιότη-
τας που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εστιάζονται σε
περιορισµένο αριθµό τοµέων ή θεµάτων και στις πλέον επιτακτικές
ανάγκες και τις πλέον αποτελεσµατικές δράσεις.

Όσον αφορά τις πιστώσεις που χορηγούνται για την εκάστοτε
παρέµβαση του Ταµείου, οι τοµείς πολιτικής στους οποίους πρέπει
να δίνεται προτεραιότητα επιλέγονται στο πλαίσιο εταιρικής
σχέσης. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε τις εθνικές προτεραιότη-
τες, οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Ο προγραµµατισµός των παρεµβάσεων του Ταµείου προβλέ-
πει ότι ένα εύλογο ποσό εκ των πιστώσεων του Ταµείου που
χορηγούνται για την παρέµβαση, σύµφωνα µε τους στόχους αριθ. 1
και αριθ. 3 θα διατίθεται, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, υπό µορφή µικρών επιδοτήσεων που
θα συνδυάζονται µε ειδικές ρυθµίσεις πρόσβασης για τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς και τις τοπικές συµπράξεις. Τα κράτη
µέλη µπορούν να εφαρµόζουν την παρούσα παράγραφο σύµφωνα
µε τις δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις του άρθρου 29, παράγραφος 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 5

Κοινοτική πρωτοβουλία

1. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 το Ταµείο, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2,
του εν λόγω κανονισµού, συµβάλλει στην υλοποίηση της κοινο-
τικής πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των
ανισοτήτων πάσης φύσεως όσον αφορά την αγορά εργασίας
(Equal).

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, οι αποφάσεις σχετικά µε τη συµβολή του
Ταµείου στην κοινοτική πρωτοβουλία µπορούν να διευρύνουν τις
επιλέξιµες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
παρόντος κανονισµού, ώστε να καλυφθούν οι δράσεις που µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν από τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1783/
1999 (1), (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (2) και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 (3),
έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση όλων των µέτρων που
προβλέπονται από την πρωτοβουλία.

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την
τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).

(3) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου
1999, σχετικά µε τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τοµέα της αλιείας (ΕΕ
L 161 της 26.6.1999 σ. 54).
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Άρθρο 6

Καινοτόµοι δράσεις και τεχνική βοήθεια

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή µπορεί να χρηµατοδοτεί δρά-
σεις προπαρασκευής, παρακολούθησης και αξιολόγησης στα κράτη
µέλη ή σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανο-
νισµό. Αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν:

α) δράσεις καινοτόµου χαρακτήρα και πιλοτικά σχέδια σχετικά µε
τις αγορές εργασίας, την απασχόληση και την επαγγελµατική
κατάρτιση·

β) µελέτες, τεχνική βοήθεια και ανταλλαγή εµπειριών µε πολλαπλα-
σιαστικό αποτέλεσµα,

γ) τεχνική βοήθεια συνδεόµενη µε την προπαρασκευή, διεξαγωγή,
παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και µε τον έλεγχο των
ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο,

δ) ενέργειες που απευθύνονται, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλό-
γου, στο προσωπικό επιχειρήσεων δύο ή περισσότερων κρατών
µελών και αφορούν τη µεταβίβαση ειδικών γνώσεων που έχουν
σχέση µε τοµείς παρέµβασης του Ταµείου·

ε) ενηµέρωση των διαφόρων εταίρων, των τελικών δικαιούχων της
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από το Ταµείο και του ευρέος κοι-
νού.

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 2, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το πεδίο εφαρµογής των δράσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α) του παρόντος άρθρου
επεκτείνεται, µε την απόφαση για τη συµµετοχή των Ταµείων, σε
µέτρα δυνάµενα να χρηµατοδοτηθούν βάσει των κανονισµών (ΕΚ)
αριθ. 1783/1999, (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1263/
1999, προκειµένου να καλυφθούν όλα τα µέτρα που προβλέπονται
από τις σχετικές καινοτόµους δράσεις.

Άρθρο 7

Αιτήσεις συνδροµής του Ταµείου

Οι αιτήσεις συνδροµής του Ταµείου συνοδεύονται από µηχανο-
γραφηµένο έντυπο που καταρτίζεται στα πλαίσια της εταιρικής
σχέσης και στο οποίο αναφέρονται οι ενέργειες που αφορούν κάθε
µορφή ενίσχυσης, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η παρακο-

λούθηση του φακέλλου από τη στιγµή της ανάληψης των υποχρεώ-
σεων του προϋπολογισµού έως την τελική πληρωµή.

Άρθρο 8

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θεσπίζεται
από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 49 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

Οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 52 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999 εφαρµόζονται mutatis mutandis στον παρόντα
κανονισµό.

Άρθρο 10

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισµό το αργότερο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Αποφασίζουν σχετικά µε την πρόταση αυτή µε τη διαδικασία του
άρθρου 148 της συνθήκης.

Άρθρο 11

Κατάργηση κανονισµού

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2000.

Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως παρα-
ποµπές στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ


