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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ήπειρος. Είναι επίσης ένας πολιτισμός οι ρίζες του οποίου 
ανάγονται στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, ενώ τα χαρακτηριστικά και οι αξίες του έχουν 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον Χριστιανισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αρκείται στον ρόλο του οικονομικού μορφώματος: πρέπει 
επίσης και κυρίως να αναδεικνύει τις κουλτούρες των κρατών μελών της, προκειμένου να 
υπερασπιστεί και να προωθήσει τον πλούτο και την ποικιλομορφία του πολιτισμού αυτού. Ο 
στόχος αυτός τής ανατίθεται εξάλλου με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, το οποίο την καθιστά αρμόδια 
να «μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς», 
καθώς και με το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ, το οποίο την καθιστά αρμόδια για τη συμβολή στην 
ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, με ταυτόχρονη προβολή της κοινής 
πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

Υπό το πρίσμα αυτό, επιδοκιμάζεται η πολιτιστική φιλοδοξία του σχεδίου κανονισμού για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Το σχέδιο 
αυτό έχει το πλεονέκτημα να συγκεντρώνει, και παράλληλα να βελτιώνει, τα τρία σκέλη του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που συστάθηκε το 2014: το σκέλος «Πολιτισμός», το 
σκέλος «Media» και το «Διατομεακό» σκέλος.

Η επιτροπή JURI επιθυμεί να συμβάλει στην ανανέωση αυτού του ενδιαφέροντος σχεδίου, 
τονίζοντας την ανάγκη να συνδεθεί σαφέστερα με την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Προτείνει επίσης την αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών τις οποίες θεωρεί 
ασαφείς, όπως την έννοια του «γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας», για την οποία 
προτείνει να αντικατασταθεί από την πιο εύληπτη έννοια της «ανάπτυξης κριτικής σκέψης», 
ή επίσης την έννοια της «ένταξης», που είναι επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή και για 
την οποία προτείνει να αντικατασταθεί από την πιο απαιτητική έννοια της «αφομοίωσης». 
Τέλος, η επιτροπή επιθυμεί, επ’ ευκαιρία του σχεδίου αυτού, να θέσει τέλος στην 
αδικαιολόγητη επέκταση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα αμφισβητήσιμο στον πολιτιστικό τομέα. Για τον σκοπό αυτό, προτείνονται οι 
ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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) Ο πολιτισμός, η πολιτιστική 
κληρονομιά και η πολιτισμική πολυμορφία 

(1) Ο πολιτισμός, η πολιτιστική 
κληρονομιά και η πολιτισμική πολυμορφία 
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έχουν μεγάλη αξία για την ευρωπαϊκή 
κοινωνία από πολιτιστική, 
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
άποψη και θα πρέπει να προωθηθούν και 
να υποστηριχθούν. Η διακήρυξη της 
Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 καθώς και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 
2017 δήλωσαν ότι η εκπαίδευση και ο 
πολιτισμός είναι καθοριστικής σημασίας 
για την οικοδόμηση συνεκτικών και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνιών για όλους, καθώς 
και για και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας.

έχουν μεγάλη αξία για την Ευρώπη από 
πολιτιστική, περιβαλλοντική, κοινωνική 
και οικονομική άποψη και θα πρέπει να 
προωθηθούν και να υποστηριχθούν. Η 
διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 
2017 καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Δεκεμβρίου 2017 δήλωσαν ότι η 
εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι 
καθοριστικής σημασίας για την 
οικοδόμηση ολοκληρωμένων κοινωνιών, 
καθώς και για τη διατήρηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και 
του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν 
σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Οι 
αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και 
ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το 
ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και 
του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν 
σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».
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Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η προώθηση της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από 
την ύπαρξη ακμαζόντων και ανθεκτικών
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων 
που είναι σε θέση να δημιουργούν, να
παράγουν και να διανέμουν τα έργα τους 
σε ένα ευρύ και πολύμορφο ευρωπαϊκό 
κοινό. Ως εκ τούτου, αυτό διευρύνει το 
επιχειρηματικό δυναμικό τους και 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η 
προώθηση της δημιουργικότητας
συμβάλλει στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας και στην ώθηση της 
καινοτομίας στις βιομηχανικές αξιακές 
αλυσίδες. Παρά την πρόσφατη πρόοδο, η 
ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική 
αγορά εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη σε εθνικό και 
γλωσσικό επίπεδο, γεγονός που δεν 
επιτρέπει στους πολιτιστικούς και στους 
δημιουργικούς τομείς να επωφεληθούν 
πλήρως από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
και ειδικότερα από την ψηφιακή ενιαία 
αγορά.

(5) Η προώθηση της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής πολυμορφίας εξαρτάται από 
την ύπαρξη ακμαζόντων πολιτιστικών και 
δημιουργικών τομέων που είναι σε θέση να 
δημιουργούν, να παράγουν και να 
διανέμουν τα έργα τους σε ένα ευρύ και 
πολύμορφο ευρωπαϊκό κοινό. Ως εκ 
τούτου, αυτό διευρύνει το επιχειρηματικό 
δυναμικό τους και συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η προώθηση 
της δημιουργικότητας συμβάλλει στην 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην 
ώθηση της καινοτομίας στις βιομηχανικές 
αξιακές αλυσίδες.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει 
υπόψη το διττό χαρακτήρα των 

(6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει 
υπόψη το διττό χαρακτήρα των 
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πολιτιστικών και των δημιουργικών 
τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την 
εγγενή και καλλιτεχνική αξία του 
πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική 
αξία αυτών των τομέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης 
συμβολής τους στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Αυτό απαιτεί ισχυρούς 
ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς, ιδίως μια δραστήρια 
ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών 
μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά 
της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό και την 
οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων 
για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, 
καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες 
αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει 
εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της 
όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως 
είναι η μεταβολή της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η 
ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων 
πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. 
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η 
στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

πολιτιστικών και των δημιουργικών 
τομέων, αναγνωρίζοντας αφενός την 
εγγενή και καλλιτεχνική αξία του 
πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική 
αξία αυτών των τομέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης 
συμβολής τους στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία. Αυτό απαιτεί ισχυρούς 
ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και 
δημιουργικούς τομείς, ιδίως μια δραστήρια 
ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών 
μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά 
της να προσεγγίζει το ευρύ κοινό και την 
οικονομική της σημασία, μεταξύ άλλων 
για τους υπόλοιπους δημιουργικούς τομείς, 
καθώς και τον πολιτιστικό τουρισμό. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στις παγκόσμιες 
αγορές οπτικοακουστικών μέσων έχει 
εντατικοποιηθεί περαιτέρω λόγω της 
όξυνσης της ψηφιακής διαταραχής, όπως 
είναι η μεταβολή της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στα μέσα ενημέρωσης και η 
ενίσχυση της θέσης των παγκόσμιων 
πλατφορμών στη διανομή περιεχομένου. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Amazon και η Netflix 
ξεκίνησαν την παραγωγή των δικών τους 
ταινιών. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να 
ενταθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρέμβαση της Ένωσης είναι 
αναγκαία στον οπτικοακουστικό τομέα 
ώστε να συνοδεύσει τις πολιτικές της 
Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Αυτό αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τον 

(9) Η παρέμβαση της Ένωσης είναι 
αναγκαία στον οπτικοακουστικό τομέα 
ώστε να συνοδεύσει τις πολιτικές της 
Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 
Αυτό συνεπάγεται κυρίως τη διασφάλιση 
αποτελεσματικότερης προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα 
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προτεινόμενο κανονισμό για τις 
επιγραμμικές μεταδόσεις 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών16, καθώς 
και η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 
2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17. 
Σκοπός τους είναι να ενισχυθεί η 
ικανότητα των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών φορέων να 
χρηματοδοτούν, να παράγουν και να 
διαδίδουν έργα τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να είναι επαρκώς ορατά στα 
διάφορα διαθέσιμα μέσα (π.χ. τηλεόραση, 
κινηματογράφος ή βίντεο κατά 
παραγγελία), καθώς και ελκυστικά για το 
κοινό σε μια όλο και περισσότερο ανοικτή 
και ανταγωνιστική αγορά εντός και εκτός 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί 
για την αντιμετώπιση των πρόσφατων 
εξελίξεων της αγοράς, ιδίως της 
ισχυρότερης θέσης των διεθνών 
πλατφορμών διανομής σε σύγκριση με 
τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
που παραδοσιακά επενδύουν στην 
παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

αυτόν. Στην πράξη, η προάσπιση του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα δεν 
προϋποθέτει μόνο χρηματοδοτική 
στήριξη για τη δημιουργία και τη 
διάδοση των έργων, αλλά και επαρκή 
νομική προστασία για αυτά και τους 
δημιουργούς τους. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσονται ο εκσυγχρονισμός του 
πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και ο προτεινόμενος 
κανονισμός για τις επιγραμμικές 
μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών16, καθώς και η πρόταση 
τροποποίησης της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17. Σκοπός τους είναι να 
ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών φορέων να 
χρηματοδοτούν, να παράγουν και να 
διαδίδουν έργα τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να είναι επαρκώς ορατά στα 
διάφορα διαθέσιμα μέσα (π.χ. τηλεόραση, 
κινηματογράφος ή βίντεο κατά 
παραγγελία), καθώς και ελκυστικά για το 
κοινό σε μια όλο και περισσότερο ανοικτή 
και ανταγωνιστική αγορά εντός και εκτός 
Ευρώπης. Η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί 
για την αντιμετώπιση των πρόσφατων 
εξελίξεων της αγοράς, ιδίως της 
ισχυρότερης θέσης των διεθνών 
πλατφορμών διανομής σε σύγκριση με 
τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
που παραδοσιακά επενδύουν στην 
παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final 16 COM(2016) 594 final

17 COM/2016/0287 final 17 COM/2016/0287 final

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο πολιτισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για την ενίσχυση των χωρίς 
αποκλεισμούς και συνεκτικών
κοινοτήτων. Στο πλαίσιο της 
μεταναστευτικής πίεσης, ο πολιτισμός 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ενσωμάτωση των μεταναστών, 
ώστε να βοηθηθούν να αισθανθούν ότι 
αποτελούν μέρος των κοινωνιών 
υποδοχής και να αναπτυχθούν καλές 
σχέσεις μεταξύ των μεταναστών και των 
νέων κοινοτήτων.

(11) Ο πολιτισμός είναι ζωτικής 
σημασίας για τον κατευνασμό των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων, καθώς προωθεί 
την αφομοίωση των νόμιμων μεταναστών 
σε αυτές.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση 
«Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις», η οποία εγκρίθηκε 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 201718, τα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και 
ειδικότερα το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει 
να αναγνωρίσουν τη σημασία του 
πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις και τον 
ρόλο του στην προώθηση των 
ευρωπαϊκών αξιών μέσω ειδικών και 
στοχοθετημένων δράσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό να έχουν σαφή 
ενωσιακό αντίκτυπο στην παγκόσμια 
σκηνή.

(14) Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση 
«Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις», η οποία εγκρίθηκε 
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 201718, τα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και 
ειδικότερα το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει 
να αναγνωρίσουν τη σημασία του 
πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις και τον 
ρόλο του στην προώθηση των αξιών του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω ειδικών και 
στοχοθετημένων δράσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό να έχουν σαφή 
ευρωπαϊκό αντίκτυπο στην παγκόσμια 
σκηνή.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) 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 ώστε να είναι σε θέση να 
ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους.

(18) 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 και στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα 
δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι 
σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ 
εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες αυτοί προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω 
επιδοτήσεων, δημόσιων συμβάσεων, 

(21) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ 
εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες αυτοί προβλέπονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω 
επιδοτήσεων, δημόσιων συμβάσεων, 
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επάθλων, έμμεση διαχείριση, και 
προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται με βάση το 
άρθρο 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων στον τομέα του κράτους 
δικαίου στα κράτη μέλη, καθώς ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική ενωσιακή 
χρηματοδότηση.

επάθλων, έμμεσης διαχείρισης, και 
προβλέπουν επαληθεύσεις ως προς την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οργανισμοί από τους πολιτιστικούς 
και τους δημιουργικούς τομείς που 
καλύπτουν γεωγραφικά μεγάλο τμήμα της 
Ευρώπης και οι δραστηριότητες των 
οποίων περιλαμβάνουν την άμεση παροχή 
πολιτιστικών υπηρεσιών στους πολίτες της 
Ένωσης, οι οποίοι, ως εκ τούτου, 
διαθέτουν το δυναμικό να έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τη λήψη 
στήριξης από την Ένωση.

(24) Οργανισμοί από τους πολιτιστικούς 
και τους δημιουργικούς τομείς που 
καλύπτουν γεωγραφικά μεγάλο τμήμα της 
Ευρώπης και οι δραστηριότητες των 
οποίων περιλαμβάνουν την άμεση παροχή 
πολιτιστικών υπηρεσιών στους πολίτες 
των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίοι, 
ως εκ τούτου, διαθέτουν το δυναμικό να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι 
για τη λήψη στήριξης από την Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου24, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου25 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου26, 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 Συμβουλίου27.
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 

(33) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου24, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου25 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου26, 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. 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 στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν 
τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση 
κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν 
ισοδύναμα δικαιώματα.
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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.

__________________ __________________

23 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).

23 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).

24 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 23.12.1995, σ. 1).

24 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 23.12.1995, σ. 1).

25 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 L292 της 
15.11.1996, σ. 2).

25 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 
15.11.1996, σ. 2).

26 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).

26 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).

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

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να τροποποιούνται 
μη ουσιώδη στοιχεία 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 στο άρθρο 15 και στο 
παράρτημα II. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα 
πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 
στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον 
πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
και να προωθεί την εφαρμογή των 
άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης 
σύμφωνος με τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία.

(39) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει να διασφαλίσει τον 
πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Είναι επίσης σύμφωνος με τη σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία.

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
αλλά, λόγω του διακρατικού τους 
χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και του 
γεωγραφικού εύρους των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων 
κινητικότητας και συνεργασίας, της 
επίδρασής τους στην μαθησιακή 

(40) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
αλλά, λόγω του διασυνοριακού τους 
χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και του 
γεωγραφικού εύρους των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων 
κινητικότητας και συνεργασίας, της 
επίδρασής τους στην μαθησιακή 
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κινητικότητα και γενικότερα στην 
ολοκλήρωση της Ένωσης, καθώς και της 
ενισχυμένης διεθνούς τους διάστασης, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

κινητικότητα και γενικότερα στην 
ολοκλήρωση της Ένωσης, καθώς και της 
ενισχυμένης διεθνούς τους διάστασης, 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της συνεργασίας σε 
θέματα πολιτικής και καινοτόμων δράσεων 
που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης ενός ελεύθερου και 
πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα 
μέσα ενημέρωσης, του γραμματισµού στα 
μέσα επικοινωνίας και της κοινωνικής 
ένταξης.

γ) προώθηση της συνεργασίας σε 
θέματα πολιτικής και καινοτόμων δράσεων 
που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης ενός ελεύθερου και 
πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα 
μέσα ενημέρωσης, της ανάπτυξης της 
κριτικής σκέψης των πολιτών και της 
αφομοίωσης των νόμιμων μεταναστών.

Or. fr

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) υπενθύμιση της ανάγκης 
προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας 
των ευρωπαϊκών έργων και των 
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δημιουργών τους.

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της διασυνοριακής 
διάστασης και κυκλοφορίας των 
πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων 
και έργων της Ευρώπης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση της ανθεκτικότητας
των κοινωνιών και της κοινωνικής 
ένταξης μέσω του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ) προώθηση του κύρους των 
κοινωνιών και της αφομοίωσης μέσω του 
πολιτισμού και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής
ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών 
μέσω της πολιτιστικής επίγνωσης, της 
εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών και 

ε) ενδυνάμωση της ταυτότητας και 
των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού
μέσω της πολιτιστικής επίγνωσης, της 
εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών και 
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της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση·

της πολιτιστικής δημιουργικότητας στην 
εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενίσχυση της διανομής στις 
κινηματογραφικές αίθουσες και στο 
διαδίκτυο και παροχή ευρύτερης 
διασυνοριακής πρόσβασης στα ευρωπαϊκά 
οπτικοακουστικά έργα, μεταξύ άλλων 
μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων και της χρήσης νέων 
τεχνολογιών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημιουργία και στήριξη γραφείων 
του προγράμματος για την προώθηση του 
προγράμματος στη χώρα τους και την 
τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας 
στους πολιτιστικούς και τους 
δημιουργικούς τομείς.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον τρίτη χώρα η οποία συμμετέχει 
στο πρόγραμμα αυτό με απόφαση βάσει 
διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει άλλης 
νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί 
στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και 
την πρόσβαση ώστε να είναι σε θέση να 
ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της 
OLAF, στα δικαιώματα αυτά 
περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας 
ερευνών, συμπεριλαμβανομένων 
επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

Εφόσον τρίτη χώρα η οποία συμμετέχει 
στο πρόγραμμα αυτό με απόφαση βάσει 
διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει άλλης 
νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί 
στον αρμόδιο διατάκτη και στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα 
δικαιώματα και την πρόσβαση ώστε να 
είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και 
τη συμπληρωματικότητα του 
προγράμματος με τις συναφείς πολιτικές 
και τα προγράμματα, ιδίως εκείνα που 
αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων, την εκπαίδευση, τη νεολαία και 
την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την
κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την 
καινοτομία, τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις, τη γεωργία και την αγροτική 
ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη δράση για 
το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή 
πολιτική και την αστική ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις και τη διεθνή 
συνεργασία και ανάπτυξη.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, διασφαλίζει τη συνολική συνοχή και 
τη συμπληρωματικότητα του 
προγράμματος με τις συναφείς πολιτικές 
και τα προγράμματα, ιδίως εκείνα που 
αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων, την εκπαίδευση, τη νεολαία και 
την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την
αφομοίωση, την έρευνα και την 
καινοτομία, τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις, τη γεωργία και την αγροτική 
ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη δράση για 
το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή 
πολιτική και την αστική ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις και τη διεθνή 
συνεργασία και ανάπτυξη.
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Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
του προγράμματος ως προς την επίτευξη 
των στόχων του, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 19, για τη θέσπιση ενός 
πλαισίου παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου 
μέσω τροποποιήσεων του παραρτήματος
II για την επανεξέταση και τη 
συμπλήρωση των δεικτών, όπου 
απαιτείται, για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και της υποβολής 
εκθέσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατʼ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τις προϋποθέσεις του 
παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 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 σ’ αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

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 
διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

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

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 17 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.

Or. fr
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) διακρατική ανταλλαγή εμπειριών 
και τεχνογνωσίας, δραστηριότητες 
διομότιμης μάθησης και δικτύωση μεταξύ 
του οπτικοακουστικού τομέα και των 
φορέων χάραξης πολιτικής.

ιδ) διασυνοριακή ανταλλαγή 
εμπειριών και τεχνογνωσίας, 
δραστηριότητες διομότιμης μάθησης και 
δικτύωση μεταξύ του οπτικοακουστικού 
τομέα και των φορέων χάραξης πολιτικής.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χάραξη πολιτικής, διακρατική
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, 
δραστηριότητες διομότιμης μάθησης και 
δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και 
δημιουργικών οργανώσεων και φορέων 
χάραξης πολιτικής, σε διατομεακό 
επίπεδο·

α) χάραξη πολιτικής, διασυνοριακή
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, 
δραστηριότητες διομότιμης μάθησης και 
δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών και 
δημιουργικών οργανώσεων και φορέων 
χάραξης πολιτικής, σε διατομεακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δράσεις στήριξης που αποσκοπούν 
στην προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και την 
ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με τον ρόλο 
της κοινωνικής ένταξης μέσω του 
πολιτισμού·

γ) δράσεις στήριξης που αποσκοπούν 
στην προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας σε θέματα πολιτικής και την 
ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με τον ρόλο
της αφομοίωσης μέσω του πολιτισμού·
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Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενθάρρυνση της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, 
ιδρυμάτων, πλατφορμών και δικτύων εντός 
και μεταξύ των τομέων πολιτικής και των 
τομέων που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των 
μέσων ενημέρωσης με την προώθηση και 
την παρακολούθηση ενός περιβάλλοντος 
ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας 
στα μέσα ενημέρωσης·

α) αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
αλλαγών που αντιμετωπίζει ο τομέας των 
μέσων ενημέρωσης με την προώθηση 
περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας 
και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στήριξη των υψηλών προτύπων 
παραγωγής για τα μέσα ενημέρωσης, με 
την προώθηση της συνεργασίας, της 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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διασυνοριακής συνεργατικής 
δημοσιογραφίας και του ποιοτικού 
περιεχομένου·

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προώθηση του γραμματισμού στα 
μέσα επικοινωνίας, ώστε οι πολίτες να 
αναπτύξουν κριτική κατανόηση σχετικά 
μ᾽ αυτά.

γ) προώθηση της κριτικής σκέψης 
σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας.

Or. fr


	1167186EL.docx

