
(7) A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 38. cikke (1) bekezdésének megfelelően a fenti (6) bekezdésben
ismertetett lehetőség a programban részt vevő országok azon struktúráira is vonatkozik, amelyekre nem a
tagállamoknak, az Európai Gazdasági Térség (EGT) államainak vagy a tagjelölt országoknak a joga az irány-
adó.

15. cikk

Figyelemmel kísérés és értékelés

(1) A Bizottság rendszeresen figyelemmel kíséri e programot. A figyelemmel kísérésbe beletartoznak a (3)
bekezdésben említett jelentések, valamint külön tevékenységek is.

(2) A Bizottság biztosítja a program rendszeres, független és külső értékelését.

(3) A programban részt vevő országok a Bizottság felé legkésőbb 2010. június 30-áig, illetve 2015. június
30-áig beszámolnak a program végrehajtásáról és hatásáról.

(4) A Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók
Bizottságának benyújtja:

a) az elért eredményeket és e program végrehajtásának minőségi és mennyiségi vonatkozásait értékelő
időközi jelentést legkésőbb 2011. március 31-éig;

b) e program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2011. december 31-éig;

c) egy utólagos értékelő jelentést legkésőbb 2016. március 31-éig.

16. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 1031/2000/EK és a 790/2004/EK határozatok alapján a 2006. december 31-e előtt megkezdett tevé-
kenységek irányítását az e határozatok rendelkezései szerinti lezárásukig kell folytatni. Az 1031/2000/EK
határozat 8. cikke alapján létrehozott bizottságot az e határozat 10. cikke alapján létrehozott bizottság váltja
fel.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és
2007. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

A program általános és konkrét célkitűzéseinek megvalósítása érdekében végrehajtott tevékenységek a fiata-
lok aktív szerepvállalását elősegítő, korlátozott kiterjedésű projekteket támogatnak.

A fiataloknak a program különböző tevékenységeiben való részvételéhez nem kell előzetes tapasztalattal
vagy képesítéssel rendelkezniük, a tevékenységekben meghatározott bizonyos különleges esetek kivételével.

E tevékenységek a következő intézkedéseken keresztül valósulnak meg:
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1. TEVÉKENYSÉG – Ifjúság Európáért

E tevékenység célja, hogy a következő intézkedésekkel előmozdítsa a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalá-
sát és kölcsönös megértését:

Az 1. tevékenységre vonatkozó indikatív pénzügyi keret nem lehet kevesebb a mind az öt intézkedésre
előirányzott teljes költség 30%-ánál (a 2007–2013 közötti időszakra).

1.1. Ifjúsági cserék

Az ifjúsági cserék lehetővé teszik a fiatalok egy vagy több csoportja számára, hogy egy másik ország cso-
portja egy közös tevékenységi program megvalósítása érdekében fogadja őket. Főszabályként a 13 és 25 év
közötti fiatalokra alkalmazandó.

Ezek az egyazon projekt különféle szereplői közötti transznacionális együttműködésen alapuló tevékenysé-
gek a fiatalok aktív részvételére irányulnak, és céljuk, hogy a fiataloknak alkalmat adjanak az eltérő társa-
dalmi és kulturális valóságok megismerésére, illetve irányukba való nyitottságuk fejlesztésére, lehetővé téve
számukra, hogy tanuljanak egymástól, és minél inkább tudatosítsák magukban európai polgári mivoltukat.
A támogatás elsősorban a csoportos mobilitást segítő többoldalú tevékenységekre irányul.

A kétoldalú csoportos cserék különösen akkor indokoltak, amikor egy újonnan bevezetett európai tevékeny-
ségről vagy európai szintű tapasztalattal még nem rendelkező, kisléptékű vagy helyi szervezeti tevékenység-
ről van szó. Ezeket a korlátozott lehetőségekkel rendelkező fiatalok esetében is alkalmazni kell elősegítve
ezzel a programban való részvételüket.

Ez az intézkedés azokat az előkészítő tevékenységeket is támogatja, amelyek célja, hogy elősegítsék a fiata-
loknak a projektekben való, különösen nyelvi és interkulturális szinten történő aktív részvételét, valamint
támogassák azon fiatalok transznacionális találkozóit, akik saját és Európa jövőjével kapcsolatos lényeges
témákat kívánnak megvitatni.

Ezen tevékenység keretében támogatásban részesülnek az előkészítést és az utómunkálatokat szolgáló
tevékenységek, különösen azon nyelvészeti és interkulturális területeken, melyek a fiatalok projektekben
való részvételének erősítésére irányulnak.

1.2. Az ifjúsági kezdeményezések támogatása

Ez az intézkedés azokat a projekteket támogatja, amelyekben a fiatalok aktívan és közvetlenül vesznek részt
olyan tevékenységekben, amelyeket saját maguk dolgoztak ki, és amelyeknek ők maguk a legfontosabb
szereplői, annak érdekében, hogy fejlesszék kezdeményezőkészségüket, vállalkozó és alkotókedvüket. Ez az
intézkedés főszabályként a 16 és 30 év közötti fiatalokra vonatkozik.

Ez az intézkedés lehetővé teszi a helyi, regionális vagy nemzeti szinten kidolgozott csoportos, kezdemé-
nyező jellegű tevékenységek és a különböző országokban folytatott hasonló projektek hálózatba szervezésé-
nek támogatását annak érdekében, hogy erősítse azok európai jellegét, és bővítse a fiatalok közötti együtt-
működést és tapasztalatcserét.

A korlátozott esélyekkel induló fiatalokra kiemelt figyelmet kell fordítani.

1.3. A részvételi demokráciához kapcsolódó projektek

Ez az intézkedés olyan projekteket vagy tevékenységeket támogat, amelyek a fiataloknak a demokratikus
életben való részvételét kívánják elősegíteni. E projektek és tevékenységek magukban foglalják a fiataloknak
a helyi, regionális vagy nemzeti szintű közösségük életében és a nemzetközi szinten való aktív részvételét.

Ez az intézkedés főszabályként a 13 és 30 év közötti fiatalokra alkalmazandó.

E tevékenységek vagy projektek olyan transznacionális együttműködéseken alapulnak, amelyek lehetővé
teszik a különféle közösségek szintjén a fiatalok részvételének elősegítését célzó, helyi vagy regionális szinten
megvalósuló projektek vagy tevékenységek elképzeléseinek, tapasztalatainak és helyes gyakorlatainak kicseré-
lését. E tevékenységek magukban foglalhatják a fiatalok szükségleteiről és elképzeléseiről folytatott konzultá-
ciók megszervezését is annak érdekében, hogy a demokratikus Európában a fiatalok aktív részvételével kap-
csolatban új megközelítési módokat dolgozzanak ki.
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2. TEVÉKENYSÉG – Európai önkéntes szolgálat

Az önkéntesség célja, hogy fejlessze a fiatalok közötti szolidaritást, elősegítse aktív társadalmi részvételüket,
és támogassa kölcsönös megértésüket a következő intézkedéseken keresztül:

A 2. tevékenységre vonatkozó indikatív pénzügyi keret nem lehet kevesebb a mind az öt intézkedésre
előirányzott teljes költség 23%-ánál (a 2007–2013 közötti időszakra).

2.1. Egyéni európai önkéntes szolgálat

A fiatal önkéntes egy a lakóhelyétől eltérő országban a közösség érdekében végzett nonprofit és fizetés
nélküli tevékenységben vesz részt. Az európai önkéntes szolgálat nem korlátozhatja a potenciális vagy létező
fizetett munkahelyeket, és nem helyettesítheti azokat.

Az európai önkéntes szolgálat több, de legfeljebb tizenkét hónapos időtartamra szól. Megfelelően indokolt
esetekben, különösen a korlátozott lehetőségekkel rendelkező fiatalok részvételének előmozdítása érdekében
rövidebb időre szóló európai önkéntes szolgálat is megvalósítható.

Ezt az intézkedést főszabályként a 18 és 30 év közötti fiatalokra kell alkalmazni, bizonyos önkéntes tevé-
kenységeket ugyanakkor megfelelő támogatás mellett már 16 éves kortól meg lehet valósítani.

Ez az intézkedés teljes egészében vagy részben fedezi többek között az önkéntes napidíját, biztosítását,
megélhetési és utazási költségeit, valamint adott esetben a korlátozott lehetőségekkel rendelkező fiatalok
kiegészítő támogatását.

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket is támogatja, amelyek a fiatal önkénteseknek különösen az indu-
lás előtti képzését, valamint a különféle partnerek összehangolását célozzák. Adott esetben lehetővé teszi
olyan kezdeményezések figyelemmel kísérését, amelyek az európai önkéntes szolgálat során szerzett tapasz-
talatokon alapulnak.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a minőségi szabványok betartását: az önkéntesség magában foglalja a
nem formális oktatás dimenzióját, amely a fiataloknak a személyes, interkulturális és technikai téren való
felkészítését célzó pedagógiai tevékenységeken, valamint a személyre szabott folyamatos támogatáson keresz-
tül valósul meg. A programban érintett különböző szereplők együttműködésének, valamint a kockázatok
megelőzésének különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítani.

2.2. Kollektív európai önkéntes szolgálat

Ez az intézkedés olyan önkéntes projekteket támogat, amelyek a 2.1. pontban említettekkel azonos jellem-
zőkkel bírnak, és amelyek ifjúsági csoportoknak lehetővé teszik, hogy közösen vegyenek részt helyi, regio-
nális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű tevékenységekben.

Ez az intézkedés főszabályként a 18 és 30 év közötti fiatalokra alkalmazandó.

2.3. A civil vagy önkéntes szolgálatok közötti együttműködés

Ez az intézkedés a fiatal önkéntesek nemzeti és nemzetközi szolgálatai közötti együttműködést támogatja.
A program támogathatja az együttműködés erősítését és az európai és nemzeti szintű önkéntes civil szolgá-
lat különböző formái között a kapcsolódási pontok kiépítését az európai dimenzió erősítése érdekében.

3. TEVÉKENYSÉG – Ifjúság a világban

E tevékenység célja, hogy a világra való nyitottság szellemében elősegítse a népek kölcsönös megértését,
miközben az érintett országokban az ifjúsági tevékenységeket támogató minőségi rendszerek fejlesztéséhez
is hozzájárul. A tevékenységben a program partnerországai vehetnek részt.

A 3. tevékenységre vonatkozó indikatív pénzügyi keret nem lehet kevesebb a mind az öt intézkedésre
előirányzott teljes költség 4%-ánál (a 2007–2013 közötti időszakra).
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3.1. Együttműködés a kibővült Európával szomszédos országokkal

Ez az intézkedés a programban részt vevő azon partnerországokkal folytatott projekteket támogatja, amelyek
az Unió európai szomszédságpolitikájának rendelkezései és az 5. cikk (2) bekezdése értelmében szomszé-
dos országoknak számítanak (1).

Ez az intézkedése azokat a – főszabályként többoldalú – ifjúsági csereprogramokat támogatja, amelyek a
programban részt vevő országok és az Európával szomszédos országok ifjúsági csoportjainak találkozására
adnak lehetőséget abból a célból, hogy egy tevékenységi programot közösen valósítsanak meg. Ez az intéz-
kedés főszabályként a 13 és 25 év közötti fiatalokra alkalmazandó. Ezek az egy projekt különféle szereplői
közötti transznacionális együttműködésen alapuló tevékenységek magukban foglalják a támogató személyek
előzetes képzését és a fiatalok aktív részvételét, és céljuk, hogy lehetővé tegyék számukra különböző társa-
dalmi és kulturális valóságok fedezését, illetve azok iránti fogékonyságuk fejlesztését. Finanszírozásban része-
sülhetnek azok a tevékenységek, amelyek a fiatalok projektekben való aktív részvételének elősegítését, külö-
nösen a nyelvi és interkulturális szintre való felkészítést célozzák.

Amennyiben a szomszédos országokban megvannak a megfelelő nemzeti irányítási struktúrák, a fiatalok
vagy az ifjúsági csoportok ezen országok helyi, regionális és nemzeti szintjén indított kezdeményezései
támogatásban részesülhetnek, ha azok a programban részt vevő országok hasonló kezdeményezéseivel háló-
zatot építenek ki. Olyan tevékenységekről van szó, amelyeket a fiatalok saját maguk dolgoztak ki, és ame-
lyeknek ők a legfontosabb szereplői. E tevékenység főszabályként a 18 és 30 év közötti fiatalokra alkalma-
zandó, néhány kezdeményezés ugyanakkor megfelelő támogatás mellett már 16 éves kortól megvalósítható.

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek célja, hogy erősítsék az ifjúságpolitika terüle-
tén működő nem kormányzati szervezetek kapacitását és azok hálózatba szervezését, elismerve e szerveze-
tek meghatározó szerepét a szomszédos országok civil társadalmának fejlődésében. Az intézkedés célja a
fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív lakosság képzése, vala-
mint e pedagógusok között a tapasztalatok, a szakértelem és a helyes gyakorlatok kicserélése. Ez az intézke-
dés a hosszú távra szóló és minőségi projektek, valamint a partneri kapcsolatok létrehozását elősegítő tevé-
kenységeket támogatja.

Ez az intézkedés olyan, az innovációt és a minőséget ösztönző projekteket is támogat, amelyek célja, hogy
az ifjúságpolitika területén újító megközelítéseket vezessenek be, alkalmazzanak, illetve terjesszenek.

Pénzügyi támogatást kaphatnak a fiatalok és a fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben
található képzett aktív lakosság tájékoztatását célzó tevékenységek is.

Ez az intézkedés az ifjúságpolitika területén a szomszédos országokkal való együttműködést elősegítő tevé-
kenységeket is támogat. E tevékenységek célja elsősorban az, hogy az ifjúságpolitika terén elősegítsék az
együttműködést, az elképzelések és a helyes gyakorlatok kicserélését, valamint olyan intézkedések alkalma-
zását, amelyek az érintett országokban az ifjúság területéhez kapcsolódó projektek és tevékenységek eredmé-
nyeinek felhasználását és terjesztését célozzák.

3.2. Együttműködés a többi országgal

Ez az intézkedés az ifjúság terén folytatott együttműködési tevékenységeket, különösen a program többi
partnerországával a helyes gyakorlatok kicserélését támogatja.

Az intézkedés ösztönzi a fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív
lakosság csereprogramjait és képzését, valamint az ifjúsági szervezetek közötti partneri kapcsolatok és háló-
zatok kiépítését.

A fiatalok többoldalú csereprogramjait tematikus alapon ezen országok és a programban részt vevő
országok között lehet megvalósítani.

Támogatásban azokat a tevékenységek részesülnek, amelyek ösztönzőleg hatnak hasonló tevékenységek
beindítására.

Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés keretében ezen intézkedés csak a projektek európai
résztvevőinek nyújt finanszírozást.

(1) A jövőbeni fejlesztésekre is figyelemmel, szomszédos országnak a következőket kell tekinteni: Örményország, Azer-
bajdzsán, Belorusszia, Grúzia, Moldova, az Orosz Föderáció és Ukrajna, Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon,
Líbia, Marokkó, a Palesztin Területek, Szíria és Tunézia.
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4. TEVÉKENYSÉG – A fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív
lakosság és támogató rendszerek

E tevékenység célja a fiatalokat támogató struktúrák minőségi javítása, a fiatalokkal való munkában és az
ifjúsági szervezetekben található képzett aktív lakosság munkájának támogatása, a program minőségi fej-
lesztése, valamint az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek támogatásával a
fiatalok európai szintű polgári szerepvállalásának elősegítése.

A 4. tevékenységre vonatkozó indikatív pénzügyi keret nem lehet kevesebb a mind az öt intézkedésre
előirányzott teljes költség 15%-ánál (a 2007–2013 közötti időszakra).

4.1. Az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek támogatása

Ez az intézkedés olyan nem kormányzati szervezetek működését támogatja, amelyek az ifjúságpolitika terü-
letén európai szintű tevékenységet folytatnak, és általános európai érdekű célt tűztek ki maguk elé. Tevé-
kenységeiknek különösen hozzá kell járulniuk a fiataloknak a közösség életében és társadalomban való aktív
szerepvállalásához, valamint a tágan értelmezett ifjúságpolitika területén az európai együttműködési tevé-
kenységek fejlesztéséhez és végrehajtásához.

Egy szervezet akkor részesülhet működési támogatásban, ha a következő rendelkezéseknek eleget tesz:

– legalább egy éve jogi személyiséggel kell rendelkeznie;

– nonprofit tevékenységet kell folytatnia;

– az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően székhelyének egy, a programban részt vevő országban vagy
bizonyos kelet-európai államokban (1) kell lennie;

– tevékenységeit egyedül vagy különféle összehangolt társulások formájában európai szinten kell folytat-
nia, struktúrájának és tevékenységeinek pedig legalább nyolc, a programban részt vevő országot kell
lefednie; a fiatalok érdekében tevékenykedő szervezetek európai képviseleti hálózatáról is szó lehet;

– tevékenységeinek összhangban kell lenniük az ifjúságpolitika terén folytatott közösségi fellépés alapel-
veivel;

– lehet csak a fiatalok érdekében tevékenykedő szervezet vagy sokrétűbb és csak részben a fiatalokra
irányuló tevékenységeket folytató szervezet;

– a szervezetnek a fiatalokat be kell vonnia az érdekükben kialakított tevékenységek irányításába.

A működési támogatásban részesített szervezeteket pályázati eljárás útján választják ki. A kiválasztott szer-
vezetekkel többéves partnerségi keretmegállapodásokat lehet kötni. A keretmegállapodások ugyanakkor nem
zárják ki, hogy további résztvevők számára éves pályázati felhívásokat írjanak ki.

Az ifjúsági szervezeteknek különösen a következő tevékenységei járulhatnak hozzá a közösségi fellépés erő-
sítéséhez és hatékonyságának javításához:

– a fiatalok nézeteinek és érdekeinek – a maguk sokszínűségében – európai szinten történő képviselete;

– ifjúsági csereprogramok és önkéntes szolgálatok;

– nem formális és informális képzés és ifjúsági tevékenységi programok;

– az interkulturális képzés és megértés elősegítése;

– európai kérdések, valamint az Európai Unió politikáihoz és az ifjúságpolitikához kapcsolódó kérdések
megvitatása;

– a közösségi tevékenységgel kapcsolatos információk terjesztése;

– a fiatalok részvételét és kezdeményezéseit támogató tevékenységek.

(1) Belorusszia, Moldova, Orosz Föderáció, Ukrajna.
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Ezen intézkedés címén a működési támogatás meghatározásánál csak azokat a működési költségeket lehet
figyelembe venni, amelyek a kiválasztott szervezet szokásos tevékenységeinek megfelelő végrehajtásához
szükségesek, nevezetesen a személyzettel kapcsolatos költségeket, az általános költségeket (bérleti díj, az
ingatlannal kapcsolatos terhek, berendezések, irodai beszerzések, távközlési díjak és postaköltségek stb.), a
belső értekezletek költségeit, valamint a publikációs költségeket, a tájékoztatással és a terjesztéssel járó kia-
dásokat.

A támogatás odaítélésekor tiszteletben kell tartani a szervezet függetlenségét tagjai kiválasztásában és auto-
nómiáját tevékenységeinek részletes meghatározásában.

A Bizottságnak rendelkezésre kell bocsátania egy olyan felhasználói útmutatót, amely világosan részletezi
a megítélt támogatások elfogadásakor fennálló jogokat és kötelezettségeket.

Az érintett szervezetek költségvetésének legalább 20%-át nem közösségi forrásokból kell finanszírozni.

A 790/2004/EK határozat alapján alapított ifjúsági szervezetek fenntarthatósága és folyamatossága
érdekében a 4.1. tevékenység szerinti éves minimum összeg 2 600 000 euró.

4.2. Az Európai Ifjúsági Fórum támogatása

Ezen intézkedés keretében pénzügyi támogatásban részesíthetők az Európai Ifjúsági Fórum – mint általános
európai érdekű célt követő szervezet – állandó tevékenységei, tiszteletben tartva az alábbi elveket:

– az Európai Ifjúsági Fórum függetlensége tagjainak kiválasztásában, biztosítva a különféle típusú ifjúsági
szervezetek minél szélesebb körű képviseletét;

– az Európai Ifjúsági Fórum autonómiája tevékenységeinek részletes meghatározásában;

– a tagsággal nem rendelkező ifjúsági szervezetek és a szervezetekbe nem tartozó fiatalok minél szélesebb
körű bevonása az Európai Ifjúsági Fórum tevékenységeibe;

– az Európai Ifjúsági Fórum aktív közreműködése a fiatalokat érintő európai szintű politikai folyamatok-
ban különösen azáltal, hogy választ ad az európai intézmények kérdéseire, amikor azok a civil társada-
lommal konzultálnak, és elmagyarázza tagjainak az intézmények által képviselt álláspontokat.

Az Európai Ifjúsági Fórum támogatható kiadásai egyaránt magukban foglalják a működési költségeket és az
intézkedések végrehajtásához szükséges kiadásokat. Mivel az Európai Ifjúsági Fórum folytonosságát biztosí-
tani kell, a program forrásait a következő iránymutatás szerint kell elosztani: az Európai Ifjúsági Fórumnak
odaítélt éves források összege nem lehet kevesebb 2 200 000 eurónál.

Az Európai Ifjúsági Fórumnak a támogatás a megfelelő munkaprogram és költségvetés benyújtását követően
ítélhető oda. A Bizottsággal kötött partnerségi megállapodásnak megfelelően a támogatásokat évenként vagy
megújítható alapon lehet odaítélni.

A Fórum költségvetésének legalább 20%-át nem közösségi forrásokból kell finanszírozni.

Az Európai Ifjúsági Fórum különösen a következő tevékenységeket folytatja:

– a fiatalok képviselete az Európai Unióban;

– tagjai és az Európai Unió álláspontjainak összehangolása;

– az ifjúsággal kapcsolatos információk továbbítása az európai intézmények felé;

– az Európai Unió információinak továbbítása a nemzeti ifjúsági tanácsok és a nem kormányzati szerve-
zetek felé;
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– a fiatalok demokratikus életben való részvételének elősegítése és előkészítése;

– az ifjúságpolitika területén az Európai Unió szintjén meghatározott új együttműködési kerethez nyújtott
hozzájárulás;

– az ifjúságpolitikák, a szociálpedagógiai munka, az oktatási lehetőségek fejlesztéséhez és a fiatalokkal
kapcsolatos információk terjesztéséhez, valamint a fiatalok Európán belüli képviseleti struktúráinak kia-
lakításához nyújtott hozzájárulás;

– Európa és a világ más régióinak ifjúságával kapcsolatos kérdések, valamint az Európai Uniónak a fiata-
lok érdekében folytatott tevékenységének megvitatása, és a kapcsolódó elméleti munkák elkészítése.

4.3. A fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív lakosság kép-
zése és hálózatba szervezése

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek az ifjúságpolitika terén a fiatalokkal való
munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív lakosság – különösen az ifjúsági animáto-
rok, a projektfelelősök, az ifjúsági tanácsadók és a projektekben közreműködő pedagógusok – képzésére
irányulnak. Az intézkedés a fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett
aktív lakosság tapasztalatainak, szakértelmének és helyes gyakorlatainak kicseréléséhez is támogatást nyújt.
Ugyancsak támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek a program keretében megkönnyítik a hosszú távra
szóló és minőségi projektek, illetve partneri kapcsolatok kialakítását. Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra
a tevékenységekre, amelyek a közösségi programokban való részvétel tekintetében a legtöbb nehézséggel
szembesülő fiatalok részvételét segítik elő.

4.4. Az innovációt és a minőséget ösztönző projektek

Ez az intézkedés azokat a projekteket támogatja, amelyek célja, hogy az ifjúságpolitika területén újító meg-
közelítési módokat vezessenek be, alkalmazzanak és terjesszenek el. Ezen újító megközelítési módok az
ifjúságpolitika területén az európai együttműködés keretének fejlődésével, a különféle származású partnerek
részvételével vagy az információk terjesztésével összefüggő tartalomra és célkitűzésekre vonatkozhatnak.

4.5. A fiatalok és a fiatalokkal való munkában és az ifjúsági szervezetekben található képzett aktív
lakosság tájékoztatását célzó tevékenységek

Ez az intézkedés a fiatalok tájékoztatását és a velük való kommunikációt támogatja azáltal, hogy elősegíti
hozzáférésüket a vonatkozó információkhoz és a kommunikációs szolgáltatásokhoz annak érdekében, hogy
fokozza a közösség életében való szerepvállalásukat, és mint aktív és felelős polgároknak megkönnyítse a
bennük rejlő lehetőségek kifejezésre juttatását. E célból támogathatók azok az intézkedések, amelyek európai
és nemzeti szinten javítják a fiatalok hozzáférését az információkhoz és a kommunikációs szolgálatokhoz,
amelyek elősegítik a minőségi tájékoztatást, és amelyek a fiatalokat nagyobb részvételre ösztönzik az infor-
mációk előkészítésében és terjesztésében.

Ez az intézkedés különösen azon európai, nemzeti, regionális és helyi portálok fejlesztéséhez járul hozzá,
amelyek különféle – elsősorban a fiatalok körében leggyakrabban használt – eszközökkel segítik a kifejezet-
ten a fiataloknak szóló információk terjesztését. E tevékenység olyan intézkedésekhez is támogatást nyújthat,
amelyek elősegítik, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek az érthető, felhasználóbarát és célirányos tanácsok
és tájékoztató anyagok előkészítésében és terjesztésében, javítva ezáltal az információk minőségét, és bizto-
sítva, hogy azokhoz valamennyi fiatal hozzáférhessen. A nemek közötti egyenlőségnek és az azt megkülön-
böztető nyelvezetnek minden publikációban kifejezetten és világosan meg kell jelennie.

4.6. Partneri kapcsolatok

Ez az intézkedés lehetőséget ad a regionális vagy helyi szervezetekkel kialakított partneri kapcsolatok finan-
szírozására azzal a céllal, hogy hosszabb távra a program különféle intézkedéseit ötvöző projekteket dolgoz-
hassanak ki. A finanszírozás a koordinációs projektekre és tevékenységekre irányul.
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4.7. A program struktúráinak nyújtott támogatás

Ez az intézkedés lehetővé teszi a 8. cikk (2) bekezdésében említett struktúrák, különösen a nemzeti ügynök-
ségek finanszírozását. E támogatás az ügynökség munkaprogramjában elfogadott valamennyi támogatható
kiadás 50%-át meg nem haladó működési támogatás odaítélésével történhet. Ez az intézkedés ugyancsak
lehetővé teszi olyan hasonló szervezetek finanszírozását, mint a nemzeti koordinátorok, a forrásközpontok,
az EURODESK-hálózat, az euromediterrán ifjúsági platform és az ifjú európai önkéntesek azon társulásai,
amelyek az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében
nemzeti szinten végrehajtó szervként járnak el.

4.8. A program további értékelése

A Bizottság a program végrehajtásának megkönnyítése érdekében szemináriumokat, szakmai konferenciákat
vagy találkozókat szervezhet. Emellett megfelelő tájékoztatási, publikációs és terjesztési tevékenységeket foly-
tathat, valamint értékelheti és ellenőrizheti a programot. Az ilyen tevékenységeket támogatások vagy közbe-
szerzési eljárások útján lehet finanszírozni, vagy azokat közvetlenül a Bizottság szervezheti és finanszíroz-
hatja.

5. TEVÉKENYSÉG – A politikai együttműködéshez nyújtott támogatás

E tevékenység célja, hogy az ifjúságpolitika területén elősegítse az európai együttműködést.

Az 5. tevékenységre vonatkozó indikatív pénzügyi keret nem lehet kevesebb a mind az öt intézkedésre
előirányzott teljes költség 4%-ánál (a 2007–2013 közötti időszakra).

5.1. A fiatalok és az ifjúságpolitika felelőseinek találkozói

Ez az intézkedés azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek lehetővé teszik a fiatalok és szervezeteik,
valamint az ifjúságpolitika felelősei között a politikai együttműködést és a strukturált párbeszédet. E tevé-
kenységek célja különösen az, hogy az ifjúságpolitika területén támogassák az együttműködést, az elkép-
zelések és a helyes gyakorlatok kicserélését, az Unió elnökségei által szervezett konferenciákat, és támogas-
sák a fiataloknak Európában, mint politikai, társadalmi és kulturális közösségben történő részvételét
szorgalmazó és elősegítő ifjúsági szemináriumokat, valamint más, az Európai Uniónak az ifjúságpolitiká-
hoz kapcsolódó projektjei és tevékenységei eredményeinek kiaknázását és terjesztését szolgáló tevékenysége-
ket.

5.2. Európai ifjúsági hét

Ebben az összefüggésben az európai ifjúsági hét az európai ifjúságpolitika meghatározó részeként rend-
szeres és állandó eseménnyé válik. A tevékenységek megtervezésében és szervezésében fiatalok csoportjá-
nak kell részt vennie annak érdekében, hogy a fiatalok részvétele kerülhessen a hét középpontjába.

Az Európai ifjúsági héten központi és decentralizált alapon többek között az alábbi eseményeknek kellene
szerepelniük:

– tájékoztatás az Európai Unió intézményeiről,

– olyan tevékenységek, amelyek révén a fiataloknak lehetőségük nyílik rá, hogy EP-képviselőikkel meg-
osszák az őket foglalkoztató kérdéseket,

– a Cselekvő ifjúság-programnak köszönhetően létrejött legjobb ifjúsági projektek kitüntetése.

5.3. Az ifjúságpolitika területének jobb megértését és megismerését célzó tevékenységek támogatása

Ez az intézkedés olyan különleges projekteket támogat, amelyek lehetővé teszik a koordináció nyílt mód-
szerének keretében meghatározott témákhoz kapcsolódó, meglévő ismeretek meghatározását, valamint olyan
projekteket, amelyek ezen ismereteket kiegészítik, naprakésszé és könnyebben hozzáférhetővé teszik.
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Ez az intézkedés továbbá azon módszertani fejlesztések támogatását célozza, amelyek lehetővé teszik a
tanulmányok eredményeinek elemzését és összevetését, valamint biztosítják azok minőségét.

A program az ifjúságpolitika területén működő különféle szereplők hálózatának kiépítését is támogathatja.

5.4. Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel

E tevékenység támogathatja az Európai Uniónak az ifjúságpolitika területén hatáskörrel rendelkező nemzet-
közi szervezetekkel – így az Európa Tanáccsal és az Egyesült Nemzetek Szervezetével vagy annak szakoso-
dott intézményeivel – való együttműködését.

6. A PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

A program pénzügyi kerete azokat a kiadásokat is fedezheti, amelyek a program irányításához és célkitűzé-
seinek megvalósításához közvetlenül szükségesek, az előkészítést, a figyelemmel kísérést, az ellenőrzést és az
értékelést célzó tevékenységekhez kapcsolódnak, így többek között a tanulmányok készítéséhez, összejöve-
telekhez, tájékoztatási és publikációs tevékenységekhez, az információcserét szolgáló informatikai hálózatok-
hoz kapcsolódó kiadásokat, valamint minden más, a Bizottság által a program irányításához igénybe vehető
közigazgatási és műszaki segítségnyújtáshoz kapcsolódó kiadást.

Mintaszerű eljárások és modellprojektek bemutatása érdekében adatbankot hoznak létre, amely az ifjú-
sági tevékenységekre vonatkozó meglévő ötletekkel kapcsolatos információkat tartalmazza.

7. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

Az e határozat 13. cikke (2) bekezdésében ismertetett eljárásnak megfelelően kiválasztott projektek esetében
egy mintavétellel történő ellenőrzési rendszert kell bevezetni.

A támogatás résztvevője az utolsó kifizetést követően öt évig a Bizottság rendelkezésére tart minden, kiadást
igazoló dokumentumot. A támogatás résztvevője biztosítja, hogy a partnerei vagy tagjai birtokában lévő
bizonylatok, szükség esetén, a Bizottság rendelkezésére álljanak.

A Bizottság, közvetlenül saját személyzete révén vagy bármely más, általa kiválasztott, minősített szervezet
révén ellenőrizheti a támogatás felhasználását. Ilyen ellenőrzésekre a szerződés időtartama alatt, illetve a
támogatás zárókifizetését követő ötéves időszakban kerülhet sor. Az ellenőrzések eredményei alapján a
Bizottság szükség szerint a visszafizetésről határozhat.

A Bizottság munkatársainak, valamint a Bizottság által felhatalmazott külső személyeknek joguk van ahhoz,
hogy a résztvevő helyiségeibe belépjenek, és az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi információ-
hoz – beleértve az elektronikus formában létező információkat is – hozzáférjenek.

A Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) – különösen a hozzáférés vonatkozásában –

ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a Bizottság.

A Bizottságnak a 10. cikk alapján hozott határozatai, a nemzeti ügynökségekkel kötött megállapodások, a
résztvevő harmadik országokkal kötött megállapodások, valamint az abból fakadó megállapodások és szer-
ződések előirányozzák a Bizottság (vagy bármely, általa felhatalmazott személy) és azon belül az OLAF által
végzett figyelemmel kísérést és pénzügyi ellenőrzést, valamint a Számvevőszék által adott esetben a helyszí-
nen végzett ellenőrzéseket. Ezeket az ellenőrzéseket a nemzeti ügynökségeknél és, amennyiben szükséges, a
támogatások kedvezményezettjeinél lehet végezni.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság
által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi
rendelettel (1) összhangban a Bizottság helyszíni vizsgálatokat és ellenőrzéseket is végezhet.

Az e határozatban említett közösségi tevékenységek esetében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védel-
méről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 1. cikke (2) bekezdésében említett
szabálytalanság fogalmán egy jogalany cselekménye vagy mulasztása miatt a közösségi jog valamely rendel-
kezésének megsértését vagy bármely kötelezettség figyelmen kívül hagyását kell érteni, amelyek eredménye-
ként az Európai Unió általános költségvetése vagy az általa kezelt költségvetések indokolatlan kiadás miatt
kárt szenvednek.

(1) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.
(2) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.
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