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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της
10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (3) περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την οργάνωση
του Κέντρου και ιδίως του διοικητικού του συμβουλίου.
Οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν επανειλημμένα μετά
από κάθε προσχώρηση νέων κρατών μελών, όταν χρειάστηκε
να προστεθούν νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο.

(2) Το 2001 διενεργήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρ-
τίσεως (εφεξής «Κέντρο»). Στην απάντηση της Επιτροπής και
στο σχέδιο δράσης που εκδόθηκε από το διοικητικό συμβού-
λιο με βάση την απάντηση αυτή υπογραμμίζεται η ανάγκη
προσαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
337/75 προκειμένου να διατηρηθεί η αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα του Κέντρου και των διοικητικών του
δομών.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επανε-
ξετάσει τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας των διοικη-
τικών συμβουλίων των οργανισμών και να υποβάλει τις
δέουσες προτάσεις.

(4) Τα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Κέντρου και
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας υπέβαλαν στην Επιτροπή κοινή
γνώμη σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση και λειτουρ-
γία τους.

(5) Η τριμερής διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Κέντρου και
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας από αντιπροσώπους των κυβερνή-
σεων, των οργανώσεων των εργοδοτών και των οργανώσεων
των εργαζομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυ-
χία των οργανισμών αυτών.

(6) Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση των
τριών αυτών κοινοτικών οργανισμών συνιστά ιδιομορφία, η
οποία τους υποχρεώνει να λειτουργούν σύμφωνα με κοινούς
κανόνες.

(7) Η ύπαρξη, εντός του τριμερούς διοικητικού συμβουλίου,
των τριών ομάδων που προέρχονται από τις κυβερνήσεις,
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, και ο διορισμός
ενός συντονιστή για τις ομάδες των εργοδοτών και των
εργαζομένων αποδείχτηκαν ουσιώδεις. Η εν λόγω διευθέτηση
θα πρέπει συνεπώς να επισημοποιηθεί και να επεκταθεί στην
ομάδα των κυβερνήσεων.

(8) Η διατήρηση της τριμερούς εκπροσώπησης κάθε κράτους
μέλους εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των κύριων ενδια-
φερομένων καθώς και τη συνεκτίμηση της πολυμορφίας των
συστημάτων και των προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τα
θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.

(9) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν οι πρακτικές συνέπειες
της επικείμενης διεύρυνσης της Ένωσης για το Κέντρο. Η
σύνθεση και η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου θα
πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η
προσχώρηση των νέων κρατών μελών.

(10) Το προεδρείο, το οποίο προβλέπεται στον εσωτερικό κανο-
νισμό του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να ενισχυθεί για
να εξασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας του Κέντρου και
η αποτελεσματική λήψη αποφάσεών του. Η σύνθεσή του θα
πρέπει να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει την τριμερή δομή του
διοικητικού συμβουλίου.
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(1) Γνώμη που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη
στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 53.
(3) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-

ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L 245 της
29.9.2003, σ. 41).



(11) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της συνθήκης, η Κοινότητα επιδιώ-
κει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της.
Είναι συνεπώς σκόπιμο να ληφθεί πρόνοια για την προώθηση
ισόρροπης εκπροσώπησης των ανδρών και των γυναικών στη
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου.

(12) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(13) Η συνθήκη δεν προβλέπει, για την θέσπιση του παρόντος
κανονισμού, εξουσίες άλλες των παρεχομένων με το άρθρο
308,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Κέντρο πραγ-
ματοποιεί τις κατάλληλες επαφές, ιδίως με ειδικευμένους φορείς
είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, εθνικούς ή διεθνείς,
με δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και με
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Συγκεκριμένα, το Κέ-
ντρο εξασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, χωρίς να επηρεάζονται οι
στόχοι του».

2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

1. Το Κέντρο περιλαμβάνει:

α) ένα διοικητικό συμβούλιο·

β) ένα προεδρείο·

γ) έναν διευθυντή.

2. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση κάθε κράτους
μέλους·

β) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών
από κάθε κράτος μέλος·

γ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων
από κάθε κράτος μέλος·

δ) τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

Τα μέλη των στοιχείων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου διο-
ρίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων υποψηφίων που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και
οι οργανώσεις των εργαζομένων.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Το Συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών του διοικη-
τικού συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στον ιστότοπο το Κέντρου στο Διαδίκτυο.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τριετής. Η θητεία
αυτή είναι ανανεώσιμη. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε
περίπτωση παραίτησής τους, τα μέλη εξακολουθούν να εκτελούν
τα καθήκοντά τους μέχρι την ανανέωση της θητείας τους ή την
αντικατάστασή τους.

4. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του και
τρεις αντιπροέδρους, από τις τρεις ομάδες που αναφέρει η
παράγραφος 5 και από την Επιτροπή, για ανανεώσιμη θητεία
δύο ετών.

5. Εντός του διοικητικού συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι των
κυβερνήσεων, των οργανώσεων των εργαζομένων και των οργα-
νώσεων των εργοδοτών συγκροτούν από μία ομάδα. Κάθε ομάδα
διορίζει ένα συντονιστή. Οι συντονιστές της ομάδας των εργα-
ζομένων και της ομάδας των εργοδοτών είναι αντιπρόσωποι των
αντίστοιχων οργανώσεων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρί-
στανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

6. Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο μία φορά
ετησίως. Ο πρόεδρος συγκαλεί συμπληρωματικές συνεδριάσεις
μετά από αίτημα τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών του
διοικητικού συμβουλίου.

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

8. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί προεδρείο. Το προε-
δρείο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους τρεις αντιπροέ-
δρους του διοικητικού συμβουλίου, έναν συντονιστή ανά
ομάδα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5, και έναν ακόμη
αντιπρόσωπο των υπηρεσιών της Επιτροπής.

9. Τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις της παραγράφου 2, το
Συμβούλιο, η Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο μεριμνούν,
ανάλογα με τις εξουσίες τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορρο-
πημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις υποψηφιότητες
και τους διορισμούς της παραγράφου 2, στις εκλογές της παρα-
γράφου 4 και στους διορισμούς της παραγράφου 8.
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10. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διευθυντή,
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 και 8, το προεδρείο παρακολουθεί,
σύμφωνα με τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το διοικη-
τικό συμβούλιο, την εφαρμογή των αποφάσεων του τελευταίου
και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διοίκηση του
Κέντρου στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητι-
κού συμβουλίου, εκτός από τα μέτρα του άρθρου 6 παρά-
γραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 11
παράγραφος 1.

11. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τον ετήσιο προ-
γραμματισμό των συνεδριάσεων του προεδρείου. Ο πρόεδρος
συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις του προεδρείου μετά από
αίτημα των μελών του.

12. Οι αποφάσεις του προεδρείου λαμβάνονται συναινετικά.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, το προε-
δρείο παραπέμπει το σχετικό θέμα στο διοικητικό συμβούλιο».

3) Στο άρθρο 7 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του Κέ-
ντρου και εφαρμόζει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

και του προεδρείου. Αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Κέ-
ντρου.

2. Προετοιμάζει και οργανώνει τις εργασίες του διοικητικού
συμβουλίου και του προεδρείου και φροντίζει για τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη των συνεδριάσεών τους».

4) Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«1. Βάσει σχεδίου που υποβάλλεται από τον διευθυντή, το
διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
σε συμφωνία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το πρόγραμμα
λαμβάνει υπόψη τις κατά προτεραιότητα ανάγκες, που υποδει-
κνύονται από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας».

5) Κάθε φορά που ο όρος «Μanagement Board» εμφανίζεται στα
άρθρα, αντικαθίσταται με τον όρο «Governing Board». Η
παρούσα διόρθωση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Λουξεμβούργο, 25 Οκτωβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

R. VERDONK
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