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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υποδέχεται θερμά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρώπη 

για τους πολίτες το 2015 και επιδοκιμάζει την ποιότητα των σχεδίων· σημειώνει, ωστόσο, 

ότι η παροχή χρηματοδότησης το 2015 ήταν δυνατή μόνο για περίπου το 6 % των 

σχεδίων για την ευρωπαϊκή μνήμη και την κοινωνία των πολιτών, το οποίο υποδηλώνει 

ότι η χρηματοδότηση για τα δύο αυτά σκέλη θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά· προτείνει, 

σε συμφωνία με το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εισάγει 

μια σημαντική διάσταση της συμμετοχικής δημοκρατίας, να αυξηθεί η συμμετοχή, τα 

επόμενα χρόνια, με τη διενέργεια εκστρατειών προώθησης και τη δημιουργία μιας 

ευρείας και φιλικής στους χρήστες πύλης επικοινωνίας τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και 

για τα εγχώρια μέσα που θα προσφέρει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις 

προτεραιότητες και την προσβασιμότητα στο πρόγραμμα και θα ενημερώνει τους 

ευρωπαίους πολίτες για την ύπαρξη του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και θα 

τους προτρέπει να λάβουν υπόψη τους τα πλεονεκτήματά του και να αποκτήσουν 

μεγαλύτερο αίσθημα συμμετοχής· προτείνει να επιτραπεί σε όσους υποβάλλουν αιτήσεις 

να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία συμμετοχής· 

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν ισχυρότερο ρόλο στον ορισμό των 

προτεραιοτήτων και των στόχων του προγράμματος· προτείνει ότι η επόμενη γενιά του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» θα πρέπει να έχει μια νομική βάση που 

επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως στη νομοθετική διαδικασία 

στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και να συμμετέχει στον καθορισμό 

των προτεραιοτήτων του προγράμματος, ως συννομοθέτης στο πλαίσιο της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο· συστήνει να απλοποιηθεί 

περαιτέρω η γλώσσα του προγράμματος προκειμένου αυτό να καταστεί ευρύτερα 

προσβάσιμο· 

3. τονίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ενισχύει την κατανόηση των πολιτών όσον 

αφορά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, καθώς και να προάγει την 

ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώνει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης· το πρόγραμμα θα 

πρέπει, επιπλέον, να ενισχύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή 

ιστορία και τις κοινές αξίες, καθώς και τον στόχο της Ένωσης να προάγει την ειρήνη, 

διασφαλίζοντας εν γένει καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των απαρχών της, επίσης στον απόηχο δύο παγκόσμιων πολέμων· τονίζει ότι θα πρέπει 

επίσης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές 

διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών 

όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών 

για κοινωνική και διαπολιτισμική συμμετοχή και τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης· 

αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη διοργάνωση εκστρατειών 

προώθησης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την προαγωγή του διαλόγου, του 

προβληματισμού και της δημιουργίας δικτύων· 

4. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη, οι 
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περιφέρειες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

δημοφιλίας του προγράμματος, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας ενεργότερα στον 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος και μεγιστοποιώντας το δυναμικό 

των εθνικών σημείων επαφής, εάν τους δοθεί η δυνατότητα να συνεργάζονται και να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες με φορείς που είναι υπεύθυνοι για παρόμοια προγράμματα όπως, 

για παράδειγμα, το Erasmus και το «Δημιουργική Ευρώπη»· ζητεί, επιπλέον, τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με τη μορφή 

ετήσιας δημόσιας αξιολόγησης της παρακολούθησης του προγράμματος στο πλαίσιο της 

Επιτροπής Πολιτισμού· 

5. αναγνωρίζει την επιτυχία των σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων σε ολόκληρη την ΕΕ και 

ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν το σχέδιο αυτό στους δήμους και να 

διευκολύνουν τη συνεργασία· 

6. τονίζει ότι θα πρέπει να δίνονται ικανοποιητικές απαντήσεις στις αιτήσεις που 

απορρίπτονται, με αναφορά στους λόγους της απόρριψης, ιδίως όταν ο φορέας που 

υπέβαλε την αίτηση ζητεί μια αιτιολόγηση· προτείνει να εξετάζεται, όταν είναι δυνατό, ο 

προσδιορισμός ζητημάτων προτεραιότητας βάσει παρόμοιων αιτήσεων που έχουν 

απορριφθεί· 

7. επισημαίνει ότι ορισμένοι στόχοι του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες είναι 

παρόμοιοι και συμπληρωματικοί με εκείνους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

και αφορούν, ιδίως, τον στόχο της συμμετοχής των πολιτών στο έργο της ΕΕ· φρονεί ότι, 

για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για μια κοινή προσέγγιση όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών και τη 

συμμετοχική δημοκρατία, καθώς και μια συνεκτική στρατηγική επικοινωνίας, 

προκειμένου να τεθούν υπό μία σκέπη όλα τα προγράμματα της Επιτροπής που αφορούν 

την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ενδεχομένως μέσω της αξιοποίησης και ενδυνάμωσης των 

άμεσων εμπειριών και συμμετοχής των πολιτών· 

8. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας ανοικτός κατάλογος δυνητικών 

εταίρων σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εταιρικές σχέσεις 

μεταξύ αυτών που θα επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα «Ευρώπη για 

τους πολίτες»· 

9. ζητεί την άρση των γλωσσικών εμποδίων κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα και υπογραμμίζει το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ για 

παροχή πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, οι περισσότερες πληροφορίες 

παρέχονται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα· 

10. τονίζει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρών που επιδιώκουν την ένταξή τους στην ΕΕ 

οδηγεί στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και σε στενότερη συνεργασία· συστήνει 

μεγαλύτερη διεθνοποίηση του προγράμματος, κυρίως με την υποβολή πρόσκλησης σε 

όλες τις χώρες της ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ, τις υπό ένταξη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

να ενώσουν τις προσπάθειές τους με τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την υποβολή αίτησης για 

σχέδια και ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των δυνητικών υποψηφίων προκειμένου η ΕΕ να έρθει 

πιο κοντά στους πολίτες· 

11. φρονεί ότι το πρόγραμμα πρέπει επίσης να συμβάλει στη γνωστοποίηση των διαύλων 



 

AD\1108948EL.docx 5/6 PE589.262v02-00 

 EL 

άμεσης συμμετοχής που υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως: η Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών, τα φόρα των πολιτών και οι δημόσιες διαβουλεύσεις, 

προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό για τις δυνατότητες άμεσης συμμετοχής εντός του 

θεσμικού πλαισίου της ΕΕ· 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, πριν την ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

απαιτείται βαθιά και ολιστική προετοιμασία σχετικά με τα θέματα μνήμης, συμφιλίωσης 

με το παρελθόν και διασφάλισης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή 

στη δεδομένη χώρα· 

13. ζητεί, λόγω του υφιστάμενου κλίματος αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού, να απλουστευθεί 

η διαδικασία για την πρόσβαση στο πρόγραμμα, καθώς και να αυξηθεί η χρηματοδότηση, 

με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων· 

14. υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό των κοινωνικών δικτύων και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, και ζητεί να χρησιμοποιούνται καλύτερα ως μέσα για την προώθηση των 

αξιών και της ιστορίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους 

πολίτες». 
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