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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής σας υποστηρίζει τον στόχο του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 
«Δικαιώματα και αξίες» που αφορά την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων και των 
αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει να συγχωνευθούν τα δύο υφιστάμενα 
προγράμματα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους Πολίτες», και να 
αντικατασταθούν από το νέο πρόγραμμα, το οποίο, μαζί με το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», θα 
ενταχθεί σε ένα νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι το επίπεδο φιλοδοξίας της 
πρότασης της Επιτροπής θα έπρεπε να είναι υψηλότερο. Ειδικότερα, προτείνει την προσθήκη 
μιας τέταρτης πτυχής που θα εστιάζεται σε δράσεις προώθησης της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου (σκέλος : αξίες της Ένωσης). Προτείνει 
επίσης έναν μηχανισμό προϋποθέσεων βάσει του οποίου, σε περίπτωση έμμεσης διαχείρισης 
των πόρων και εάν αποδέκτης είναι ένας κρατικός φορέας, εφόσον η Επιτροπή έχει βάσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι μια γενικευμένη έλλειψη σε σχέση με τις αξίες που κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ στο οικείο κράτος μέλος, επηρεάζει ή ενέχει κινδύνους εις βάρος της 
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή να μπορεί να προσφύγει 
σε άμεση διαχείριση. Επιπλέον, προτείνει τα προγράμματα εργασίας που υλοποιούν το νέο 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» σύμφωνα με το άρθρο 110 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ώστε να είναι δυνατός ο 
καλύτερος έλεγχος εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ρωτά, τέλος, τον λόγο για τον οποίο 
ορισμένα διακριτικά στοιχεία των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως η καταπολέμηση της 
ξενοφοβίας ή η προώθηση του εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ, αποκλείστηκαν από την 
παρούσα πρόταση. Ως εκ τούτου, προτείνει τροποποιήσεις που αποσκοπούν στην επανένταξη 
των στοιχείων αυτών και, γενικά, στη βελτίωση της πρότασης με σκοπό να καταστεί 
αποτελεσματικότερη στη δημιουργία μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής κουλτούρας δικαιωμάτων 
και αξιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το κράτος δικαίου, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
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δημοκρατίας και μία από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
απορρέει από τις κοινές συνταγματικές 
παραδόσεις όλων των κρατών μελών. Ο 
πλήρης σεβασμός και η προώθηση του 
κράτους δικαίου και της δημοκρατίας 
είναι βασική προϋπόθεση για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην Ένωση. Ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου εντός της Ένωσης συνιστά 
επίσης προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς 
και για την τήρηση όλων των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις Συνθήκες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Ο τρόπος με τον οποίο 
εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στα 
κράτη μέλη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
στην εξασφάλιση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και 
των νομικών συστημάτων τους.
Δυστυχώς, σε ορισμένα κράτη μέλη 
παρατηρούνται παραβιάσεις των αξιών 
και των αρχών των Συνθηκών, καθώς και 
σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
με τις συμφωνίες που έχουν εγκριθεί από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και νέα 
εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου. Επομένως, η Ένωση 
θα πρέπει να υποστηρίξει τις δράσεις που 
προάγουν τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούνται και να εφαρμόζονται, να 
είναι κοινά για τους πολίτες και τους 
λαούς της ΕΕ και να βρίσκονται στον 
πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ. Ως εκ 
τούτου, θα δημιουργηθεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ένα νέο ταμείο για 
τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις 
αξίες, που θα περιλαμβάνει τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή στην οποία οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τις διαιρέσεις, 
είναι πιο σημαντικά από ποτέ η προώθηση, 
η ενίσχυση και η προάσπιση της 
δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 
αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 
και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 
κοινωνική, την πολιτιστική και την 
οικονομική ζωή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του 
νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 
θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου 
δικαιοσύνης και διασυνοριακής 
συνεργασίας. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» θα συγκεράσει το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου9

(εφεξής, τα «προκάτοχα προγράμματα»).

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
καλλιεργούνται, να προστατεύονται και
να προωθούνται για όλους τους πολίτες 
και τους λαούς της ΕΕ, και να βρίσκονται 
στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, θα δημιουργηθεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ένα νέο ταμείο για 
τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις 
αξίες, που θα περιλαμβάνει τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή στην οποία οι 
ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση, τον ακραίο λαϊκισμό 
και τις διαιρέσεις, είναι πιο σημαντικά από 
ποτέ η προώθηση, η ενίσχυση και η 
προάσπιση της δικαιοσύνης, των 
δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ: των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου. Είναι 
επίσης πάρα πολύ σημαντικό να 
δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον το 
οποίο να επιτρέπει την ανάπτυξη 
ειρηνικού δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ 
εκπροσώπων διαφόρων απόψεων. Αυτό 
θα έχει σημαντικές και άμεσες συνέπειες 
για την πολιτική, την κοινωνική, την 
πολιτιστική και την οικονομική ζωή στην 
ΕΕ. Στο πλαίσιο του νέου ταμείου, το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θα συνεχίσει να 
στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός 
ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης και 
διασυνοριακής συνεργασίας. Το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα 
συγκεράσει το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 
2014-2020, που θεσπίστηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου9
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(εφεξής, τα «προκάτοχα προγράμματα»), 
και θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί 
να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις στις 
ευρωπαϊκές αξίες.

_________________ _________________

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του επικεντρώνονται κυρίως σε πρόσωπα 
και οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί μια ισότιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία, 
βασιζόμενη σε δικαιώματα. Αυτό 
περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 
πολιτών, την ενθάρρυνση της 
δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, με βάση την κοινή μας ιστορία 
και μνήμη. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει περαιτέρω
ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του επικεντρώνονται σε πρόσωπα και 
οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί μια ισότιμη, ανοικτή και χωρίς 
αποκλεισμούς δημοκρατική κοινωνία, 
βασιζόμενη σε δικαιώματα, με τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
προωθούν μια δραστήρια, ανεπτυγμένη, 
αυτόνομη και χειραφετημένη κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της 
προάσπισης και της προστασίας των 
κοινών μας αξιών, και ενθαρρύνουν τη 
δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική 
συμμετοχή τους,  καλλιεργώντας την 
πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής 
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κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης.

κοινωνίας, με βάση τις κοινές μας αξίες 
και την κοινή μας ιστορία και μνήμη. Το 
άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα 
διατηρούν ανοικτό διάλογο, με διαφάνεια 
και σε τακτική βάση, με την κοινωνία 
των πολιτών και δίδουν, με τα κατάλληλα 
μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διατηρεί τακτικό διάλογο με 
τους δικαιούχους του προγράμματος 
Δικαιώματα και Αξίες, καθώς και με 
άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, με τη συγκρότηση ομάδας 
διαλόγου με τους πολίτες.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
αξίες» (το «πρόγραμμα») αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει να αναπτυχθούν συνέργειες 
με σκοπό την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που είναι κοινές για την 
προώθηση και την προστασία των αξιών
και να επιτευχθεί μια κρίσιμη διάσταση 
ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα 
στον τομέα. Αυτό αναμένεται να 
επιτευχθεί με βάση τη θετική εμπειρία
από τα προκάτοχα προγράμματα. Αυτό θα 
δώσει τη δυνατότητα να διερευνηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες συνεργειών, με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη 
των καλυπτόμενων τομέων πολιτικής και 
την αύξηση της δυνατότητάς τους να 
προσεγγίσουν τους πολίτες. Το 
πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική 
φύση των διάφορων πολιτικών, τις 
διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω 

(4) Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και 
αξίες» (το «πρόγραμμα») αναμένεται ότι 
θα αντιμετωπίσει τις πιο σημαντικές 
προκλήσεις για την προώθηση και την 
προστασία των αξιών, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι προκλήσεις μπορεί να 
διαφέρουν μεταξύ των κρατών της 
Ένωσης. Για να υπάρξει  απτό 
αποτέλεσμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
βασίζεται στις εμπειρίες από τα 
προκάτοχα προγράμματα. Θα αξιοποιεί 
επίσης συνέργειες με άλλες πολιτικές και 
προγράμματα της Ένωσης και άλλων 
παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητά τους και οι δυνατότητές
τους να προσεγγίσουν τους πολίτες. Το 
πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική 
φύση των διάφορων πολιτικών, τις 
διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω 
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εξατομικευμένης προσέγγισης. εξατομικευμένης προσέγγισης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Το κράτος δικαίου, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας και μία από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
απορρέει από τις κοινές συνταγματικές 
παραδόσεις όλων των κρατών μελών. Ο 
πλήρης σεβασμός και η προώθηση του 
κράτους δικαίου και της δημοκρατίας 
είναι βασική προϋπόθεση για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην Ένωση. Ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου εντός της Ένωσης συνιστά 
επίσης προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς 
και για την τήρηση όλων των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις Συνθήκες. Ο τρόπος 
με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος 
δικαίου στα κράτη μέλη διαδραματίζει 
ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών 
μελών και των νομικών συστημάτων 
τους. Επομένως, η Ένωση θα πρέπει να 
υποστηρίξει τις δράσεις που προάγουν 
τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση (5) Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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πιο κοντά στους πολίτες της, είναι 
αναγκαία μια σειρά δράσεων και 
συντονισμένων προσπαθειών. Η 
προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω 
έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων 
πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς 
που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα 
συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή 
των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η 
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη 
δραστηριοτήτων που προάγουν την 
αμοιβαία κατανόηση, τη διαφορετικότητα, 
τον διάλογο και τον σεβασμό προς τους 
άλλους καλλιεργεί την αίσθηση του 
ανήκειν και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με 
βάση μια κοινή αντίληψη για τις αξίες, τον 
πολιτισμό, την ιστορία και την κληρονομιά 
της Ευρώπης. Η προώθηση της αίσθησης 
του ανήκειν στην Ένωση και των αξιών 
της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική 
μεταξύ των πολιτών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της ΕΕ λόγω του 
απόκεντρου χαρακτήρα και της απόστασής 
τους από την ηπειρωτική Ευρώπη

πιο κοντά στους πολίτες της, είναι 
αναγκαία μια σειρά δράσεων και 
συντονισμένων προσπαθειών. Η 
προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω 
έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων 
πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς 
που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα 
συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή 
των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η 
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη 
δραστηριοτήτων που προάγουν την 
αμοιβαία κατανόηση, τη διαφορετικότητα, 
τον διάλογο, την κοινωνική ενσωμάτωση
και τον σεβασμό προς τους άλλους 
καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν και 
μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με βάση μια 
κοινή αντίληψη για τις αξίες, τον 
πολιτισμό, την ιστορία και την κληρονομιά 
της Ευρώπης. Η προώθηση της αίσθησης 
του ανήκειν στην Ένωση και των αξιών 
της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική 
μεταξύ των πολιτών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της ΕΕ λόγω του 
απόκεντρου χαρακτήρα και της απόστασής 
τους από την ηπειρωτική Ευρώπη

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δραστηριότητες μνήμης και ο 
κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την 
ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι 
απαραίτητα για να αποκτήσουν οι πολίτες 
επίγνωση της κοινής ιστορίας ως θεμελίου 
για ένα κοινό μέλλον, έναν ηθικό σκοπό 
και για κοινές αξίες. Θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη η σημασία των 
ιστορικών, πολιτιστικών και 
διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι 
δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη και στη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και του αισθήματος ότι ανήκει κανείς στο 

(6) Οι δραστηριότητες μνήμης και ο 
κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την 
ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι 
σημαντικά για να αποκτήσουν οι πολίτες 
επίγνωση της κοινής ιστορίας και των 
βασικών αξιών, ως θεμελίου για ένα κοινό 
μέλλον με κοινές αξίες, και έναν ηθικό 
σκοπό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη η σημασία των ιστορικών, 
πολιτιστικών και διαπολιτισμικών πτυχών, 
καθώς και οι δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη 
και στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας στη βάση της 
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ίδιο σύνολο. διαφορετικότητας, της αλληλεγγύης και 
του αισθήματος ότι ανήκει κανείς στο ίδιο 
σύνολο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η ελευθερία της έκφρασης και της 
ενημέρωσης κατοχυρώνεται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Η ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση, 
η αξιολόγηση του πλαισίου στο οποίο 
εμπίπτουν τα μέσα επικοινωνίας και η 
υπεύθυνη και ασφαλής χρήση των 
δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
συνδέονται άμεσα με μια ελεύθερη κοινή 
γνώμη και αποτελούν βασικό στοιχείο για 
τη διασφάλιση μιας λειτουργικής 
δημοκρατίας. Οι πολίτες πρέπει να 
αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται 
με τον γραμματισμό στα μέσα 
επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν να 
αποκτήσουν την απαραίτητη κριτική 
σκέψη για να αναπτύσσουν την κρίση 
τους, να αναλύουν σύνθετες 
πραγματικότητες, να αναγνωρίζουν τη 
διαφορά μεταξύ γνώμης και γεγονότος 
και να αντιστέκονται σε όλες τις μορφές 
ρητορικής μίσους. Για τον σκοπό αυτό, η 
ΕΕ πρέπει να προαγάγει την ανάπτυξη 
του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας 
για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, μέσω δραστηριοτήτων 
κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, 
παρακολούθησης σπουδών και άλλων 
σχετικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 
διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ 
αυτές, όπως και στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Απριλίου 2018, η επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη έχει ζωτική σημασία για την 
ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου 
περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον 
ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά 
τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως 
εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση 
και την οικοδόμηση των ικανοτήτων των 
ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη 
στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων 
υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και 
στην προώθηση, την προστασία και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 
αξίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

(18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 
διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ 
αυτές, όπως και στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης 
Απριλίου 2018, η επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη έχει ζωτική σημασία για την 
ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου 
περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον 
ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά 
τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως 
εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση 
και την οικοδόμηση των ικανοτήτων των 
ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
προαγωγή των δικαιωμάτων της Ένωσης, 
όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, των 
οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη 
στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων 
υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και 
στην προώθηση, την προστασία και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 
αξίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το πρόγραμμα θα πρέπει, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι ανοικτό 
στη συμμετοχή των μελών της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 
που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των μελών 
της ΕΖΕΣ που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ, και 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι υπό 
προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες 
και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που 
επωφελούνται από προενταξιακή 
στρατηγική θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

(20) Όσον αφορά την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων της προώθησης 
της ισότητας και των δικαιωμάτων, της 
δέσμευσης των πολιτών και της 
συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή 
της Ένωσης καθώς και της 
καταπολέμησης της βίας σε βάρος 
ομάδων κινδύνου, το πρόγραμμα θα 
πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή των μελών 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
των μελών της ΕΖΕΣ που δεν είναι μέλη 
του ΕΟΧ, και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες 
χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που 
επωφελούνται από προενταξιακή 
στρατηγική θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 
τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που υλοποιούνται, η 
συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις
των κρατών μελών, ενώ η συνοχή, η
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες θα 
πρέπει να επιδιώκονται με χρηματοδοτικά 
προγράμματα για τη στήριξη τομέων 
πολιτικής με στενούς δεσμούς μεταξύ 
τους, ιδίως στο πλαίσιο του ταμείου για τη 
δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες —
και, ως εκ τούτου, με το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη»— καθώς και με τα 
προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και 
Erasmus+ για την πραγμάτωση των 

(21) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από 
τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων που υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, με στόχο την προώθηση και 
διαφύλαξη των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
πρέπει να επιδιώξει τη συνοχή, τις 
συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα 
με τις δράσεις των κρατών μελών, και με
άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη 
στήριξη τομέων πολιτικής με στενούς 
δεσμούς μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο 
του ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα 
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δυνατοτήτων των πολιτισμικών 
διασταυρώσεων στους τομείς του 
πολιτισμού, των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, των τεχνών, της 
εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας. 
Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν 
συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης, ιδίως 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
εσωτερικής αγοράς, των επιχειρήσεων, 
των νέων, της υγείας, της ιθαγένειας, της 
δικαιοσύνης, της μετανάστευσης, της 
ασφάλειας, της έρευνας, της καινοτομίας, 
της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της 
συνοχής, του τουρισμού, των εξωτερικών 
σχέσεων, του εμπορίου και της 
ανάπτυξης.

δικαιώματα και τις αξίες, σε συνεργασία 
και με το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» και Erasmus+, καθώς και με τις 
σχετικές πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός») 
εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 
Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
τις επιδοτήσεις, τα έπαθλα, τις συμβάσεις, 
την έμμεση εκτέλεση, τη , τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό.

(23) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός») 
εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 
Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
τις επιδοτήσεις, τα έπαθλα, τις συμβάσεις, 
την έμμεση εκτέλεση, τη , τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό. Είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες και 
απαιτήσεις παροχής επιχορηγήσεων του 
προγράμματος θα είναι φιλικές προς τον 
χρήστη για τους πιθανούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών 
οργανώσεων βάσης της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και ότι θα διασφαλίζουν 
πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση 
των πόρων, την υγιή οικονομική 
διαχείριση και τη συνετή χρήση των 
πόρων. Οι κανόνες σχετικά με τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των 
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τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
διακρατικών οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών μέσω πολυετών 
λειτουργικών επιχορηγήσεων, 
κλιμακωτών επιχορηγήσεων, διατάξεων 
που διασφαλίζουν ταχείες και ευέλικτες 
διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων, 
όπως η διαδικασία υποβολής αίτησης σε 
δύο στάδια, φιλικών προς τον χρήστη 
εφαρμογών και διαδικασιών υποβολής 
εκθέσεων, θα πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω και να είναι λειτουργικές στην 
πράξη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
παρόντος προγράμματος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου21, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου23, τα 

(24) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου για την Επιτροπή και 
τον δικαιούχο, της ικανότητας του εν 
δυνάμει δικαιούχου, και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ 
αποκοπή συντελεστών, μοναδιαίων 
δαπανών, οικονομικής στήριξης προς 
τρίτους, καθώς και χρηματοδότησης που 
δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
κριτήρια συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να γίνονται δεκτά σε είδος, μεταξύ άλλων, 
με τη μορφή εθελοντικής εργασίας, και να 
μπορούν να αίρονται σε περιπτώσεις 
περιορισμένης συμπληρωματικής 
χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον 
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οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να 
ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20, τον κανονισμό (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου21, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 
του Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου23, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να 
ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
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εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

_________________ _________________

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ.2).

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ.2).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Για την αύξηση της 
προσβασιμότητας και την παροχή 
καθοδήγησης και πρακτικών 
πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα, 
πρέπει να συσταθούν σημεία επαφής στα 
κράτη μέλη για την παροχή συνδρομής 
τόσο στους δικαιούχους όσο και στους 
αιτούντες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά
προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για 
τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Θα πρέπει να 
περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική 
διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο 
διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση 
για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(25) Όσον αφορά την υλοποίηση των 
συγκεκριμένων στόχων σχετικά με την 
προώθηση της ισότητας και των 
δικαιωμάτων, τη δέσμευση των πολιτών 
και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης, καθώς και την 
καταπολέμηση της βίας σε βάρος ομάδων 
κινδύνου, τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετάσχουν στα
προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει 
της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει 
την υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. 
Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να 
συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών 
πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον 
παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη ώστε 
να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση 
για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους 
δείκτες που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 
16 και στο παράρτημα II. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατʼ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(30) Προκειμένου να εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα και να διασφαλιστεί η 
πραγματική αξιολόγηση της προόδου 
προς την επίτευξη των στόχων του, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13 και τους δείκτες που 
αναφέρονται στα άρθρα 14 και 16 και στο 
παράρτημα II. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται 
στη διοργανική συμφωνία της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατʼ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(βλ. τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 31 και στα άρθρα 13, 16 και 19)

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και η εν 
λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Θα πρέπει επίσης να 
ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωση της ανάθεσης εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 16.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

(βλ. τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 30 και στα άρθρα 13, 16 και 19)

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει παραπομπές σε εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του 
προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για 
την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
ενωσιακής χρηματοδότησης και τους 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Καθορίζει τους στόχους και τον σκοπό του 
προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για 
την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
ενωσιακής χρηματοδότησης και τις 
συνθήκες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
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είναι η προστασία και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων και των αξιών όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 
δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνιών.

είναι η προστασία και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων και των αξιών όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 
ειδικότερα μέσω της προστασίας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με 
στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 
βασιζόμενων σε δικαιώματα, 
δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. προαγωγή και διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο (σκέλος «Αξίες της 
Ένωσης»)·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α

Σκέλος «Αξίες της Ένωσης»

Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 
εξής: 

α) στην προστασία και την 
προώθηση:

i) της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

ii) της διαθεσιμότητας και 
αποτελεσματικότητας της δικαστικής 
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προστασίας από αμερόληπτα δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· της 
έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης των 
αποφάσεων· της αποτελεσματικότητας 
των ερευνών, της δίωξης ή επιβολής 
κυρώσεων για παραβάσεις του νόμου·

ii) της διαφάνειας και μη 
αυθαιρεσίας των αποφάσεων των 
δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων 
των οργάνων επιβολής του νόμου·

β) στην παροχή στήριξης στους 
ανεξάρτητους υπέρμαχους των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με το κράτος δικαίου·

γ) στην παροχή υποστήριξης υπέρ 
της υπεράσπισης των καταγγελόντων 
δυσλειτουργίες και σε πρωτοβουλίες που 
προωθούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, 
την ακεραιότητα και την απουσία 
διαφθοράς και συγκρούσεων 
συμφερόντων στις δημόσιες αρχές·

δ) στην προστασία και την 
προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της ελευθερίας της έκφρασης, 
του ειρηνικού συνέρχεσαι ή 
συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας 
των μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας, της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, της ελευθερίας του 
θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, και 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και 
την οικογενειακή ζωή·

ε) στην υποστήριξη, ενίσχυση και 
ενδυνάμωση της ικανότητας των 
ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου.

(βλ. τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα), τα άρθρα 2α (νέο) και 6 και Παράρτημα Ι)
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Αιτιολόγηση

Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ειδικό στόχο που θα εστιάζεται σε δράσεις 
προώθησης της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου (σκέλος 
αξίες της Ένωσης).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 
εξής: α)

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 
εξής:

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού και στη 
στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
καθώς και της ενσωμάτωσης της 
διάστασής τους, και πολιτικών για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και όλων 
των μορφών μη ανοχής·

α) στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων και των 
διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας 
φύλου, φυλετικής, κοινωνικής, 
πολιτισμικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
και στη στήριξη ολοκληρωμένων 
πολιτικών για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, καθώς και της ενσωμάτωσης 
της διάστασής τους, καθώς και πολιτικών 
για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και όλων των
άλλων μορφών μη ανοχής·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στοιχεία του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
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Ιθαγένεια».

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στην προαγωγή της ισότητας ως 
οικουμενικού θεμελιώδους δικαιώματος 
και ως βασικής αξίας της Ένωσης·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προστασία και την προώθηση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης και του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

β) στην προστασία και την προώθηση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της Ένωσης και του δικαιώματος 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα αυτά.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στοιχεία του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια».

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο β), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 
εξής:

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
και στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο β), το πρόγραμμα εστιάζεται στα 
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εξής:

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην αύξηση της κατανόησης των 
πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την 
ιστορία της, την πολιτιστική κληρονομιά
της και την πολυμορφία της· 

α) στην αύξηση της κατανόησης των 
πολιτών όσον αφορά την Ένωση και την 
ολοκλήρωσή της, την ιστορία της, τους 
θεσμούς της, τις αξίες, τον στόχο και την 
πολιτιστική κληρονομιά, στοιχεία που 
διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
και την πολυμορφία της· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στοιχεία του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 
και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 
διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 
στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης.

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 
και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 
διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 
στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης, ούτως ώστε να γίνονται 
καλύτερα αντιληπτά η πλουραλιστική και 
συμμετοχική δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
θεμελιώδεις αξίες·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην προώθηση της συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές 
διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης, 
παρέχοντας στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη 
δυνατότητα να γνωστοποιούν και να 
ανταλλάσσουν δημόσια τις απόψεις τους 
σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης 
και να συζητούν σχετικά με το μέλλον της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

(βλ. τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) στην προώθηση ευκαιριών για 
κοινωνική, διαπολιτισμική και 
διαθρησκευτική δέσμευση και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στοιχεία του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά
παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και 
κατά άλλων ομάδων κινδύνου·

α) στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, ιδίως
κατά παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς 
και κατά όλων των άλλων ομάδων 
κινδύνου·
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε [ 
641 705 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος για το 
διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε [ 1 
834 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

2. Από το ποσό της παραγράφου 1, 
διατίθεται το ακόλουθο ενδεικτικό ποσό 
στον εξής στόχο:

2. Από το ποσό της παραγράφου 1, 
διατίθεται το ακόλουθο ενδεικτικό ποσό 
στον εξής στόχο:

-α) [850 000 000] EUR για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 
2 παράγραφος 2 στοιχείο -α)·

α) [408 705 000] EUR για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)·

α) [484 000 000] EUR για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)·

β) [233 000 000] EUR για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β) [500 000 000] EUR για την 
επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β)·

2α. Τουλάχιστον το 65% των 
κονδυλίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 σημείο α) και β) θα 
προορίζεται για επιχορηγήσεις ενεργειών, 
επιδοτήσεις λειτουργίας και βασική 
χρηματοδότηση για οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την 
υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, μελετών, 
συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων και 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων σχετικά 
με τις προτεραιότητες και τους τομείς που 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 

3. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 
για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την
υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. 
για δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής, μελετών, 
συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων και 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων σχετικά 
με τις προτεραιότητες και τους τομείς που 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 
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προγράμματος. προγράμματος.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του δημοσιονομικού κανονισμού, οι 
δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από 
έργα που περιλαμβάνονται στο πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας είναι επιλέξιμες από 
την 1η Ιανουαρίου 2021.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του δημοσιονομικού κανονισμού, οι 
δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από 
έργα που περιλαμβάνονται στο πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας είναι επιλέξιμες από 
την 1η Ιανουαρίου 2021.

5. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Όταν 
είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου 
κράτους μέλους.

5. Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Όταν 
είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί 
χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, η οποία 
διασφαλίζει ορθή οικονομική διαχείριση, 
συνετή χρήση δημόσιων κονδυλίων, 
χαμηλό διοικητικό φόρτο για τον φορέα 
λειτουργίας του προγράμματος και τους 
δικαιούχους καθώς και δυνατότητα 
πρόσβασης στα κονδύλια του 
προγράμματος από πιθανούς 
δικαιούχους. Το πρόγραμμα παρέχει 
χρηματοδότηση κυρίως μέσω 
επιχορηγήσεων ενεργειών, ετήσιων και 
πολυετών επιδοτήσεων λειτουργίας και 
βασικής χρηματοδότησης. Μπορεί να 
χρησιμοποιεί εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες 
δαπάνες, κατ’ αποκοπή ποσοστά και 
οικονομική ενίσχυση προς τρίτους. Οι 
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απαιτήσεις συγχρηματοδότησης γίνονται 
δεκτές σε είδος και μπορούν να αίρονται 
σε περιπτώσεις περιορισμένης 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α

Δραστηριότητες επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος θα υλοποιηθούν ιδίως, 
αλλά όχι αποκλειστικά, με την 
υποστήριξη των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται 
από μία ή περισσότερες επιλέξιμες 
οντότητες:

α) δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωση του 
κοινού, προώθηση και διάδοση 
πληροφοριών με σκοπό να βελτιωθεί η 
γνώση σχετικά με τις πολιτικές, τις αρχές 
και τα δικαιώματα στους τομείς που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα και τους 
στόχους του·

β) δραστηριότητες αναλυτικής 
παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων 
και στήριξης με στόχο την βελτίωση της 
κατανόησης της κατάστασης στα κράτη 
μέλη και σε επίπεδο Ένωσης στους 
τομείς που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα, καθώς και τη βελτίωση της 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, των 
πολιτικών και των κοινών αξιών της 
Ένωσης·

γ) κατάρτιση των σχετικών φορέων 
ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις τους για 
τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους 
καλυπτόμενους τομείς, και ενίσχυση της 
ικανότητας των ενδιαφερόμενων φορέων 
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να υποστηρίζουν τις πολιτικές και τα 
δικαιώματα στους καλυπτόμενους 
τομείς·

δ) προώθηση της ευαισθητοποίησης 
του κοινού και της κατανόησης των 
κινδύνων, των κανόνων, των 
διασφαλίσεων και των δικαιωμάτων σε 
σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής 
ζωής και της ψηφιακής ασφάλειας, 
καθώς και αντιμετώπιση των ψευδών 
ειδήσεων και της στοχευμένης 
παραπληροφόρησης μέσω της 
ευαισθητοποίησης, των προγραμμάτων 
κατάρτισης, μελετών και 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης·

ε) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς την Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, τον πολιτισμό, την ιστορία, 
τις βασικές αξίες και τη μνήμη της 
Ευρώπης, καθώς και του αισθήματος 
αλληλεγγύης και του ανήκειν στην 
Ένωση·

στ) δράσεις που φέρνουν πιο κοντά 
τους Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών 
εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων, 
σε έργα και εθελοντισμό σε επίπεδο 
Ένωσης·

ζ) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 
ενεργούς και χωρίς αποκλεισμούς 
συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας πιο 
δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και 
αύξηση της ευαισθητοποίησης, 
προώθηση και προάσπιση των 
δικαιωμάτων και αξιών, μέσω της 
στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών·

η) χρηματοδότηση της τεχνικής και 
οργανωτικής υποστήριξης για την 
εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 
211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 
από τους πολίτες του δικαιώματος να 
διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών·
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i) στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα σε όλα τα 
επίπεδα, καθώς και ανάπτυξη της 
ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, 
την ευαισθητοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
δικαίου, των πολιτικών στόχων, των 
αξιών και των στρατηγικών της 
Ένωσης·

ι) ενίσχυση της ικανότητας και της 
ανεξαρτησίας των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που παρακολουθούν την κατάσταση του 
κράτους δικαίου, και στήριξη δράσεων σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

ια) στήριξη πρωτοβουλιών και 
μέτρων για την προώθηση και την 
προστασία της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση 
με τις νέες προκλήσεις, όπως τα νέα μέσα 
ενημέρωσης και η αντιμετώπιση της 
ρητορικής μίσους·

ιβ) στήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων 
για οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
προώθηση και παρακολούθηση της 
διαφάνειας και της ακεραιότητας της 
δημόσιας διοίκησης και στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς·

ιγ) στήριξη των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας και της προώθησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης 
δράσεων για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τη συμβολή 
στην κοινωνική υποστήριξη και στην 
εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
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ιδ) στήριξη πρωτοβουλιών και 
μέτρων για την προώθηση και την 
προστασία της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και 
για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση 
με τις νέες προκλήσεις, όπως τα νέα μέσα 
ενημέρωσης και η αντιμετώπιση της 
ρητορικής μίσους·

ιε) στήριξη δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην προώθηση του ειρηνικού 
δημοκρατικού διαλόγου μεταξύ ατόμων 
με διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

ιστ) ανάπτυξη και συντήρηση 
εργαλείων της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και των μέτρων που προορίζονται 
για την προαγωγή του γραμματισμού των 
πολιτών στα μέσα επικοινωνίας·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος συνδεδεμένο μʼ αυτό·

– κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος συνδεδεμένο με κράτος μέλος·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το 
πρόγραμμα·

– τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το 
πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω 
των προγραμμάτων εργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

1. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται
μέσω των προγραμμάτων εργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13 (2), 16 και 19)

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή 
της εταιρικής σχέσης κατά τον 
καθορισμό των προτεραιοτήτων του 
προγράμματος και μεριμνά για την πλήρη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον 
σχεδιασμό, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
παρόντος προγράμματος και των 
προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 15α.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα εργασίας 
εγκρίνεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, 
καταρτίζοντας το κατάλληλο πρόγραμμα 
εργασίας.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13 (1), 16 και 19)

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
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παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση του προγράμματος και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 
και στα κράτη μέλη.

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση του προγράμματος και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται 
αναλογικές και οι λιγότερο επαχθείς
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους 
αποδέκτες των πόρων της Ένωσης και στα 
κράτη μέλη. Για να διευκολύνει την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων, η Επιτροπή παρέχει 
εύχρηστους μορφότυπους καθώς και 
προγράμματα προσανατολισμού και 
στήριξης, απευθυνόμενα ιδίως σε 
κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις 
που δεν διαθέτουν πάντοτε την 
τεχνογνωσία, και επαρκείς πόρους και 
προσωπικό για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
υλοποίησης του προγράμματος. Η
ενδιάμεση αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων του 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
υλοποίησης του προγράμματος. Κατά την
ενδιάμεση αξιολόγηση θα λαμβάνονται
υπόψη τα αποτελέσματα των 
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μακροπρόθεσμου αντικτύπου των 
προκάτοχων προγραμμάτων 
(«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και 
«Ευρώπη για τους πολίτες»).

αξιολογήσεων του μακροπρόθεσμου 
αντικτύπου των προκάτοχων
προγραμμάτων («Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους 
πολίτες»).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια πιο συνεκτική διατύπωση στο πλαίσιο της 
ίδιας παραγράφου.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί 
την αξιολόγηση και την καθιστά εύκολα 
προσβάσιμη μέσω της δημοσίευσής της 
στον δικτυακό της τόπο.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στα άρθρα 13 και 14 ανατίθεται στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13, 16 παράγραφος 3 και 
6, και 19)
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Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση 
ανάκλησης καταργεί την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 13 και 14 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση 
ανάκλησης καταργεί την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13, 16 παράγραφος 2 και 
6, και 19)

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά 
τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά 
τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 
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διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει ότι 
όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων 
των σχεδίων των πράξεων διαβιβάζονται 
εγκαίρως και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως και 
στους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών. Όταν το θεωρούν αναγκαίο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να στέλνουν έκαστο, 
εμπειρογνώμονες στις συνεδριάσεις των 
ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 
που ασχολούνται με την προετοιμασία 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις 
οποίες είναι προσκεκλημένοι οι 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Με βάση τη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους για το σχέδιο κειμένου μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός 
προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων.
Διενεργείται διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών επί του σχεδίου κειμένου, 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 14 τίθεται 
σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις 
είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε 
από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 13 και 14 
τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13, 16 παράγραφος 2 και 
3, και 19)

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η 
παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού και, 
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μέσων ενημέρωσης και του κοινού. κατά περίπτωση, τους δικαιούχους ή τους 
συμμετέχοντες στις δράσεις που καλύπτει 
αυτή η χρηματοδότηση.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Σημεία επαφής του προγράμματος

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει σημεία 
επαφής στα κράτη μέλη σε συνεργασία με 
τοπικούς εταίρους ή/και τα κράτη μέλη.
Τα σημεία επαφής θα παρέχουν στους 
ενδιαφερόμενους και στους δικαιούχους 
του προγράμματος αμερόληπτη 
καθοδήγηση και πρακτικές πληροφορίες 
και βοήθεια σχετικά με όλες τις πτυχές 
του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης, των διαδικασιών 
υλοποίησης σχεδίων, κατάρτισης 
αναφορών και άλλων τυπικών 
διαδικασιών. Η διαχείριση των σημείων 
επαφής θα πραγματοποιείται από τα 
κράτη μέλη ή από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ή από 
κοινοπραξίες αυτών.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην 
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παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

3. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει 
με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση των 
επιμέρους σκελών του προγράμματος.

(βλ. τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 30 και 31 και στα άρθρα 13 και 16)

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 
παραπομπές σε εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I διαγράφεται

Δραστηριότητες του προγράμματος

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
θα επιδιωχθούν, ιδίως, μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων με τα εξής 
αντικείμενα:

α) δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης και διάδοση 
πληροφοριών με σκοπό να βελτιωθεί η 
γνώση σχετικά με τις πολιτικές και τα 
δικαιώματα στους τομείς που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα·

β) αμοιβαία μάθηση μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη 
βελτίωση της γνώσης και την αμοιβαία 
κατανόηση και της συμμετοχής στα 
κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες·

γ) δραστηριότητες ανάλυσης και 
παρακολούθησης31 με στόχο την 
κατανόηση της κατάστασης στα κράτη 
μέλη και σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς 
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και τη βελτίωση της εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης 
στα κράτη μέλη·

δ) κατάρτιση των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με 
τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους 
καλυπτόμενους τομείς·

ε) ανάπτυξη και συντήρηση 
εργαλείων της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)·

στ) ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τον πολιτισμό, την 
ιστορία και τη μνήμη της Ευρώπης, 
καθώς και του αισθήματος του ανήκειν 
στην Ένωση·

ζ) δράσεις που φέρνουν πιο κοντά 
τους Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών 
εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων·

η) ενθάρρυνση και διευκόλυνση της 
ενεργής συμμετοχής στην οικοδόμηση 
μιας πιο δημοκρατικής ένωσης, καθώς 
και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις αξίες, μέσω της 
στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών·

i) χρηματοδότηση της τεχνικής και 
οργανωτικής υποστήριξης για την 
εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 
211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 
από τους πολίτες του δικαιώματος να 
διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών·

ι) ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
ευρωπαϊκών δικτύων, με σκοπό την 
προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικαίου, των πολιτικών στόχων και 
των στρατηγικών της Ένωσης, καθώς 
και στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς που καλύπτει το 
πρόγραμμα·
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ια) βελτίωση της γνώσης του 
προγράμματος, καθώς και της διάδοσης 
και της δυνατότητας μεταφοράς των 
αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της 
απήχησής του στους πολίτες, μεταξύ 
άλλων, με τη συγκρότηση και την 
υποστήριξη γραφείων / εθνικού δικτύου 
επαφής του προγράμματος.

_________________

31 Οι δραστηριότητες αυτές 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη 
συλλογή δεδομένων και στατιστικών· την 
ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεικτών ή σημείων 
αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· 
μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις· αξιολογήσεις· εκτιμήσεις 
επιπτώσεων· την κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού.
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