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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus» της Ένωσης για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με την κατάργηση του πρώην 
προγράμματος Erasmus + 2014-2020, περιλαμβάνει μια διεθνή διάσταση ως «θεμελιώδες και 
διατομεακό στοιχείο που έχει σημασία για την κινητικότητα, τη συνεργασία και τις 
δραστηριότητες πολιτικού διαλόγου». 

Η χρηματοδότηση για τη διεθνή διάσταση θα προέλθει από τους μηχανισμούς εξωτερικής 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τους κανονισμούς τους. Το επίπεδο χρηματοδότησης θα 
αποφασιστεί στον κύκλο προγραμματισμού μόλις τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα μέσα. Κάθε 
χρηματοδότηση πρέπει να συνάδει με τους στόχους των μέσων. Σκοπός της πρότασης είναι, 
για τη διεθνή διάσταση του προγράμματος, να εξασφαλιστούν συνέργειες με εξωτερικά μέσα 
της Ένωσης για την επιδίωξη των στόχων των εξωτερικών δράσεών της, ώστε να υπάρξει 
συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των θεσμών σε τρίτες χώρες, μεταξύ 
άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να υπάρξει συνεργασία με τους νέους, ως 
ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών κοινωνιών και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτισμών. 

Ενώ υποστηρίζεται ο γενικός στόχος της παρούσας πρότασης, ο εισηγητής εκφράζει την 
ανησυχία του για τις περιορισμένες αναφορές στη διεθνή διάσταση και, ως εκ τούτου, για τη 
σύνδεση με τους εξωτερικούς, και ιδίως τους αναπτυξιακούς στόχους και τις ανάγκες και τις 
στρατηγικές των χωρών εταίρων.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους:

- Να υπογραμμιστεί ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής, 

- Να διασφαλιστεί η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης και, στη διεθνή διάστασή του, στην ανάπτυξη των ανθρώπινων και θεσμικών 
φορέων σε τρίτες χώρες και στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

- Να προωθηθεί η κυκλική μετανάστευση και να αποφευχθεί η φυγή εγκεφάλων, με τη 
σύνδεση δράσεων κινητικότητας με μέτρα που ενθαρρύνουν την επιστροφή φοιτητών και 
ερευνητών στην πατρίδα τους,

- Να απαιτηθεί από τις διαδικασίες προγραμματισμού ο σεβασμός της οικειοποίησης εκ 
μέρους των χωρών-εταίρων. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τον καθορισμό των επιπέδων χρηματοδότησης στο 
στάδιο του προγραμματισμού, με βάση και ευθυγράμμιση με τις εθνικές και περιφερειακές 
αναπτυξιακές στρατηγικές, αλλά υπογραμμίζει ότι η σημασία της εκπαίδευσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των τομέων 
προτεραιότητας για τη συνεργασία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σ’ ένα πλαίσιο ραγδαίων και 
βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από 
την τεχνολογική επανάσταση και την 
παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη 
μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία 
και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη 
δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με 
συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο 
δημοκρατική Ένωση.

(1) Σ’ ένα πλαίσιο ραγδαίων και 
βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από 
την τεχνολογική επανάσταση και την 
παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη 
μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία 
και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη 
δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με 
συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και των 
ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, και σε μια 
πιο δημοκρατική Ένωση.

Αιτιολόγηση

Κάθε δράση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να συνάδει 
με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με τις αρχές και τις αξίες του 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, καθώς και σεβασμός των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν εργασία σε όλη την 
Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την 
πολιτιστική μας κληρονομιά και θα 
προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(5) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν εργασία σε όλη την 
Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την 
πολιτιστική μας κληρονομιά και θα 
προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία. 
Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις υφιστάμενες συμπράξεις, 
με τη δημιουργία νέων και την προαγωγή 
της σταθερότητας και της ευημερίας 
στην άμεση γειτονία της Ευρώπης προς 
την Ανατολή και προς τον Νότο, αλλά και 
στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρη την 
Αφρική και παγκοσμίως.1α

_________________

1α Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών 
μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εγκρίθηκε 
στις 25.3.2017

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει στην προώθηση και τη 
διαφύλαξη της ιστορικής, καλλιτεχνικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς της 
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Ένωσης και των κρατών μελών της, 
μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων 
κινητικότητας και συνεργασίας οι οποίες 
προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
την προστασία και την προώθηση της 
ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με 
στόχο να προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία 
και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που 
δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. 
Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή 
της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προγραμμάτων στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες 
κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν 
και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

(18) Η διεθνής διάσταση του 
προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με 
στόχο να προσφέρει περισσότερες 
ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία 
και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που 
δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, κυρίως 
αναπτυσσόμενες χώρες. Στηριζόμενες 
στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο 
των προηγούμενων προγραμμάτων στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της νεολαίας, οι διεθνείς 
δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει 
να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως 
στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
αθλητισμού και του πολιτισμού. Η 
διεθνής διάσταση θα πρέπει να προωθεί 
την κατανόηση μεταξύ των λαών και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και να 
συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνει υπηκόους των 
αναπτυσσόμενων χωρών να επιστρέψουν 
στη χώρα καταγωγής τους μετά τη λήξη 
των περιόδων σπουδών τους ή έρευνας με 
σκοπό τη συνεισφορά τους στην 
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των 
αντίστοιχων αναπτυσσόμενων χωρών. 
Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος, 
θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη 
διεύρυνση της πρόσβασης σε μελέτες για 
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μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες και 
να αντιμετωπίζει ενεργά τις ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ και να είναι συνεπές και 
συμπληρωματικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της ΕΕ πρέπει να αναφέρονται ρητά ως στόχοι της διεθνούς διάστασης του 
κανονισμού. Για την προώθηση της κυκλικής μετανάστευσης, η προώθηση της κινητικότητας 
πρέπει να συνοδεύεται από την ενθάρρυνση της επιστροφής των σπουδαστών και των 
ερευνητών στις χώρες προέλευσής τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ταυτόχρονα, η διεθνής διάσταση 
θα πρέπει να διευκολύνει τον 
διαπολιτισμικό και τον διαθρησκευτικό 
διάλογο, να ενισχύσει τη συνεργασία στον 
τομέα της εκπαίδευσης στον άξονα 
Βορρά-Νότου και να συμβάλει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να 
ενισχύσει τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
συστημάτων στις χώρες εταίρους, να 
στηρίξει τη μεταφορά γνώσεων και να 
ενθαρρύνει τους νέους από 
αναπτυσσόμενες χώρες να σπουδάσουν 
στην Ευρώπη και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις προς 
όφελος των χωρών καταγωγής τους. Θα 
πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
μακροπρόθεσμων αναγκών ανάπτυξης, 
τονώνοντας την αμοιβαία και βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συνάδει με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Μια νέα συμμαχία Αφρικής-
Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας: Προάγοντας την 
εταιρική σχέση μας για τις επενδύσεις και 
την απασχόληση σε ανώτερο επίπεδο», 
στην οποία προβλέπεται ότι ο αριθμός 
των σπουδαστών και των 
πανεπιστημιακών που θα επωφεληθούν 
από το πρόγραμμα θα ανέλθει σε 105.000 
μέχρι το 2027.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών από αφρικανικές χώρες θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στις 
χώρες εταίρους, θα ενισχυθούν οι 
συνέργειες μεταξύ του προγράμματος 
Erasmus και των μηχανισμών 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ο 
Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας και ο Μηχανισμός 
Προενταξιακής Βοήθειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το πρόγραμμα θα πρέπει να (21) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
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ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη 
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ 
άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών 
έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να 
μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία 
των πολιτών, αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας 
σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη 
δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που 
προέρχονται από τις πιο απομακρυσμένες 
περιφέρειες και έχουν μεταναστευτικό 
υπόβαθρο, μεταξύ άλλων με την 
υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι 
νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να 
συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους 
νέους με τους υπευθύνους χάραξης 
πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, 
να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων
γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της 
χρήσης των διαδικτυακών μέσων, 
δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση 
προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για 
την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς 
πρόσβασης και ευελιξίας.

(23) Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, 
να ενισχύσει την εκμάθηση όλων των
γλωσσών της Ένωσης, ιδίως με τη 
διεύρυνση της δωρεάν χρήσης των 
διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η 
ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα 
πλεονεκτήματα για την εκμάθηση 
γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και 
ευελιξίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 

(24) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη 
συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
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της νεολαίας και του αθλητισμού, 
αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους 
στον εφοδιασμό των ατόμων με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει 
επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, 
δημιουργικότητα και επιχειρηματικό 
πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας.

της νεολαίας και του αθλητισμού στην 
Ευρώπη, και επίσης, ιδίως μέσω 
εργαλείων για την εικονική συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών και των 
ομολόγων τους στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ), αναγνωρίζοντας τον 
θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των 
ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο, και στην ορθή 
εκτίμηση του δυναμικού για καινοτομία, 
δημιουργικότητα και επιχειρηματικό 
πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης 
για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και 
στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% 
των δαπανών του ενωσιακού 
προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους 
που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές 
δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο 
πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης των 
προγραμμάτων.

(32) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι 
στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δράσης για το κλίμα 
στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη 
συνολικού στόχου του 25% των δαπανών 
του ενωσιακού προϋπολογισμού 
υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται 
με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα 
προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης και εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο 
πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 12
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και 
ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
ΕΕ»36, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα 
για την αύξηση της συμμετοχής των 
εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες 
τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας 
μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές 
τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως 
γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει 
να παρακολουθούνται και να 
αξιολογούνται τακτικά.

(38) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και 
ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της 
ΕΕ»36, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα 
για την αύξηση της συμμετοχής των 
εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες 
τις δράσεις, κυρίως μέσω της εικονικής 
συνεργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας 
μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές 
τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως 
γειτονικές χώρες, το ίδιο ισχύει δε και για 
τα προγράμματα επιγραμμικής μάθησης. 
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά.

_________________ _________________

36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί 
η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με 
νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37

], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι 
εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, 
με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων 
του προγράμματος και των ενδεχόμενων 
ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος 
με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 
υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι 
περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη 

(39) Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί 
η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με 
νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37

], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι 
εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, 
με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων 
του προγράμματος και των ενδεχόμενων 
ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος 
με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 
υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι 
ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί που 
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απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει 
να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε 
τακτά διαστήματα.

οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν 
λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση 
του προγράμματος, προκειμένου να 
διευκολύνεται η αποτελεσματική
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Η εν 
λόγω συμμετοχή θα πρέπει να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται σε 
τακτά διαστήματα.

_________________ _________________

37 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

37 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 
διάδοση των ευκαιριών και των 
αποτελεσμάτων των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις 
δραστηριότητες προβολής, 
δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να 
συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης 
του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων 
βασικών ενδιαφερόμενων.

(42) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η
κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και 
διάδοση των ευκαιριών και των 
αποτελεσμάτων των δράσεων που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες 
προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης 
θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς 
υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της 
στήριξης και άλλων βασικών 
ενδιαφερόμενων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να (46) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η 
επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με 
την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου 
σχετικά με την είσοδο και διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που 
αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην 
απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και 
αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν 
ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την άρση των 
νομικών και διοικητικών εμποδίων για την 
ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η 
επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με 
την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου 
σχετικά με την είσοδο και διαμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που 
αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην 
απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και 
αδειών διαμονής, και άλλων νομικών ή 
διοικητικών δυσκολιών που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση 
στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα 
κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν 
ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

_________________ _________________

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, 
την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές 
μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την απασχόληση των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 
21.5.2016, σ. 21).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, 
την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές 
μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την απασχόληση των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 
21.5.2016, σ. 21).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 

(49) Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 
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στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις 
επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση 
και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια 
απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που 
παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες και σε άτομα στα 
οποία έχει αναγνωριστεί καθεστώς 
πολιτικού πρόσφυγα. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις 
επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση 
και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια 
απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που 
παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος με δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με 
άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως 
στον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, 
της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, 
της έρευνας και της καινοτομίας, της 
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της 
γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με 
έμφαση στους νέους γεωργούς, της 
συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και 
της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης.

(51) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος με δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με 
άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως 
στον τομέα της εκπαίδευσης, του 
πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, 
της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, 
της έρευνας και της καινοτομίας, της 
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της 
γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με 
έμφαση στους νέους γεωργούς, της 
συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και 
της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύξει 
συνέργειες με την εξωτερική δράση και 
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τις πολιτικές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, με πλήρη 
τήρηση της αρχής της συνεκτικότητας 
της πολιτικής για την ανάπτυξη όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «μαθησιακή κινητικότητα»: η 
μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας 
μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την 
πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή 
μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να 
συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική 
υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να 
συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση 
και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή 
μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

(2) «μαθησιακή κινητικότητα»: η 
μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας 
μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την 
πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή 
μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να 
συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική 
υποστήριξη και κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας σε 
νοηματική γλώσσα, και/ή να 
συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση 
και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή 
μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. «υπερπόντιες χώρες και εδάφη»: 
χώρες ή εδάφη που συνδέονται με κράτος 
μέλος της Ένωσης και όπου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου 
μέρους της ΣΛΕΕ·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «εικονική συνεργασία»: κάθε 
μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα 
εργαλεία της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

17. «εικονική συνεργασία»: κάθε 
μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα 
εργαλεία της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών που 
είναι προσβάσιμα και σε άτομα με 
αναπηρία·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και 
προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την κοινωνική συνοχή και 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα 
βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα 
υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει 
τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής 
για τη νεολαία στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία 
για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει 
την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

1. Ο γενικός στόχος του 
προγράμματος είναι η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και 
προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
αειφόρο ανάπτυξη και μεγέθυνση, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των 
πολιτικών ένταξης σε μια πλουραλιστική 
κοινωνία και στην ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπως επίσης τον 
διάλογο και την καλύτερη αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ διαφορετικών 
πολιτισμών. Το πρόγραμμα είναι ένα 
βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, καθώς 
προάγει κοινά πρότυπα και στηρίζει την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα 
τομεακά θεματολόγια, προάγει τη 
συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για 
τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 
2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή 
διάσταση στον αθλητισμό.
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Το πρόγραμμα έχει μια διεθνή διάσταση, 
η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στον στόχο 
αριθ. 4 «Ποιοτική εκπαίδευση» για την 
εξασφάλιση ποιοτικής, ισότιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και την 
προώθηση ευκαιριών μάθησης για όλους·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Οι δράσεις που αναλαμβάνονται 
στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης 
συμβάλλουν στην ανθρώπινη και θεσμική 
ανάπτυξη σε τρίτες χώρες και στην 
εξάλειψη της φτώχειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δράσεις αυτές 
βασίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις 
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 
στρατηγικές.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η αιτιολογική έκθεση του κανονισμού τονίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή με 
τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ίδιο το σχέδιο κανονισμού. 
Το σχέδιο κανονισμού δεν περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων της διεθνούς διάστασης του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ευκαιρίες για την εκμάθηση 
γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την 
κινητικότητα.

ε) τις ευκαιρίες για την εκμάθηση 
γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των 
ευκαιριών εκμάθησης της νοηματικής 
γλώσσας, καθώς και των ευκαιριών για 
ανάληψη δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζουν την κινητικότητα.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δραστηριότητες διάδοσης και 
αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα 
αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το 
πρόγραμμα.

στ) δραστηριότητες για την 
απρόσκοπτη διάδοση πληροφοριών και 
την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα 
αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το 
πρόγραμμα.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον πολιτικό διάλογο και τη 
συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού 
εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον 
τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ 
για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

γ) τον πολιτικό διάλογο και τη 
συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού 
εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον 
τομέα της νεολαίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ασχολούμενων με τους νέους της 
διασποράς, με τον διάλογο της ΕΕ για τη 
Νεολαία, και με τη στήριξη στο 
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Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα 
στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 
1, την κινητικότητα των προπονητών και 
του προσωπικού στον χώρο του 
αθλητισμού.

Στον τομέα του αθλητισμού -
συμπεριλαμβανομένων αθλητικών 
δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία-
το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της 
βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των 
προπονητών και του προσωπικού στον 
χώρο του αθλητισμού.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της 
Ένωσης για τον αθλητισμό και τη 
σωματική άσκηση·

α) την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της 
Ένωσης για τον αθλητισμό, 
συμπεριλαμβανομένων αθλητικών 
δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία,
και τη σωματική άσκηση·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υπερπόντιες χώρες και εδάφη 
(ΥΧΕ) σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου για τη σύνδεση των ΥΧΕ με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ρυθμίσεις 
που ισχύουν στο κράτος μέλος με το 
οποίο συνδέονται οι εν λόγω ΥΧΕ·
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται σε ειδική 
συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της 
τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

δ) άλλες τρίτες χώρες, ιδίως δε 
αναπτυσσόμενες, χώρες, σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται σε ειδική 
συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της 
τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον 
αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της 
τρίτης χώρας που συμμετέχει στα 
ενωσιακά προγράμματα·

– εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον 
αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της 
τρίτης χώρας που συμμετέχει στα 
ενωσιακά προγράμματα· όσον αφορά τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, η εν λόγω δίκαιη 
ισορροπία λαμβάνει υπόψη τον στόχο της 
εξάλειψης της φτώχειας και τις αρχές της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εγγυάται τη συνεκτικότητα με τις 
εξωτερικές πολιτικές και τους στόχους 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, της 
ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την 
ανάπτυξη και της συνολικής στρατηγικής 
της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφάλειας·
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις τρίτες χώρες που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την 
προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν 
λόγω άρθρου·

α) στις τρίτες χώρες που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την 
προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν 
λόγω άρθρου, ιδίως τις αναπτυσσόμενες 
χώρες·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η συμμετοχή των 
αναπτυσσόμενων χωρών στο πρόγραμμα 
ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται ένθερμα, 
με στόχο τη συμμόρφωση και συμβολή 
στο θεματολόγιο του 2030 για τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δράσεις 
που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
διεθνούς διάστασης συμβάλλουν στην 
ανθρώπινη και θεσμική ανάπτυξη σε 
τρίτες χώρες και στην εξάλειψη της 
φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Βασίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις 
εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 
στρατηγικές.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει 
κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες 
που δεν είναι συνδεδεμένες στο 
πρόγραμμα ή με τους οργανισμούς και 
τους φορείς τους για τη χρηματοδότηση 

6. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει 
κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες, 
ιδίως αναπτυσσόμενες, που δεν είναι 
συνδεδεμένες στο πρόγραμμα ή με τους 
οργανισμούς και τους φορείς τους για τη 
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σχεδίων βάσει ισόποσης χρηματοδότησης. 
Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και 
να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επιλογής που 
συμφωνούνται με τους εμπλεκόμενους 
οργανισμούς ή φορείς σύμφωνα με τις 
αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού.

χρηματοδότηση σχεδίων βάσει ισόποσης 
χρηματοδότησης. Τα σχέδια μπορούν να 
αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει 
κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και 
επιλογής που συμφωνούνται με τους 
εμπλεκόμενους οργανισμούς ή φορείς 
σύμφωνα με τις αρχές του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα 
εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που 
προορίζεται για κάθε δράση και της 
κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των 
κρατών μελών και των τρίτων χωρών που 
είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για 
τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας 
εγκρίνεται από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 31.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των 
προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται 
στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα 
εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που 
προορίζεται για κάθε δράση και της 
κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των 
κρατών μελών και των τρίτων χωρών που 
είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για 
τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός 
οργανισμός. Παρέχει ειδική ένδειξη για 
την κατανομή των κονδυλίων που 
διατίθενται στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από 
την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων 
των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το 
άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, 

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων 
των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το 
άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, 
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έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον 
αντίκτυπο του προγράμματος στα 
αντίστοιχα εδάφη τους.

έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον 
αντίκτυπο του προγράμματος στα 
αντίστοιχα εδάφη τους. Η ΕΥΕΔ 
υποβάλλει παρόμοια έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του 
προγράμματος στις συμμετέχουσες 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος.

4. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει ειδική έμφαση στα 
επιτεύγματα στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην αξιολόγηση επισημαίνεται η 
συνεισφορά του προγράμματος στην 
αναπτυξιακή συνεργασία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
όσον αφορά τον στόχο βιώσιμης 
ανάπτυξης αριθ. 4 «Ποιοτική 
εκπαίδευση».

Αιτιολόγηση

Η συνεισφορά του προγράμματος στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην επίτευξη του στόχου 
βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την εκπαίδευση πρέπει να επισημαίνεται στο πρόγραμμα 
εργασίας.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι πληροφορίες και η επικοινωνία 
πρέπει να είναι προσβάσιμες για τα άτομα 
με αναπηρία.
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