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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει προτείνει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020.  Η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη εμπειρίες και αξιολογήσεις του τρέχοντος 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2007-2013, καθώς και διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Έχει πραγματοποιηθεί πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι «η ενίσχυση 
της μνήμης και η βελτίωση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο». 
Οι ειδικοί στόχοι θα είναι η «τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της 
συνεργασίας σχετικά με τη μνήμη, την ολοκλήρωση και την ιστορία της Ένωσης» και η 
«ανάπτυξη της κατανόησης και της δυνατότητας των πολιτών να συμμετέχουν στη 
διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της Ένωσης, και την ανάπτυξη ευκαιριών για 
αλληλεγγύη, κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε ενωσιακό επίπεδο». Η Επιτροπή έχει 
επίσης καθορίσει μια δέσμη επιχειρησιακών στόχων, οι οποίοι θεωρεί ότι θα ενισχύσουν την 
ικανότητά της να προσδιορίζει ισχυρότερους δείκτες για την καλύτερη αξιολόγηση της 
προόδου και του αντίκτυπου. Οι επιχειρησιακοί αυτοί στόχοι συνίστανται στην «υποστήριξη 
οργανώσεων ώστε να προάγουν τον διάλογο και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
μνήμη, τις ευρωπαϊκές αξίες και την ιστορία», την «υποστήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, διακρατικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων για την προώθηση 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πολιτών επί ενωσιακών ζητημάτων» και μια οριζόντια 
διάσταση «ανάλυση, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων μέσα από 
εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες». Βάσει αυτών η Επιτροπή προτείνει τρία σκέλη
του προγράμματος: «Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια», «Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά» και «Αξιοποίηση».

Η πρόταση πρέπει να εξεταστεί κυρίως στο πλαίσιο των δημοκρατικών αρχών των άρθρων 
10 και 11 της ΣΕΕ1 χωρίς αυτό να υποκαθιστά τους ειδικούς διαλόγους με τους πολίτες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες συμφερόντων. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να συνδέσει 
στενότερα τις δραστηριότητες του προγράμματος αυτού με τη χάραξη συγκεκριμένης 
πολιτικής. Το πρόγραμμα προσβλέπει σε επιχορηγήσεις λειτουργίας και επιχορηγήσεις 
δράσης βάσει ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων καθώς και —όπου τούτο έχει 
εφαρμογή— συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βάσει προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 
Προβλέπεται να συνεχιστεί η χρήση ενός εκτελεστικού οργανισμού για την εφαρμογή 
ορισμένων διαχειριστικών καθηκόντων του προγράμματος. Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό 

                                               
1 Κυρίως το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και τα καθήκοντα των 
θεσμικών οργάνων να λαμβάνουν αποφάσεις όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα προς τον πολίτη και να 
δίδουν στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να 
ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης και να διατηρούν ανοιχτό, 
διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.
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πλαίσιο ανέρχεται στα 229 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές1.

Αξιολόγηση και προτεινόμενες τροπολογίες

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τη 
γνωμοδότησή της σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης που επελέγη από την 
Επιτροπή για το πρόγραμμα (άρθρο 352 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
αποφάσισε στη συνεδρίασή της τής 27ης Μαρτίου 2012 να συστήσει ότι η νομική βάση θα 
πρέπει να είναι τα άρθρα 167 και 352 της ΣΛΕΕ. Κατά συνέπεια, το παρόν σχέδιο 
γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Στόχος των προτεινόμενων τροπολογιών είναι κυρίως να συμπληρώσουν την πρόταση της 
Επιτροπής με στοιχεία τα οποία ενδεχομένως χρήζουν ιδιαίτερης έμφασης, όπως η σημασία 
των κοινών σχεδίων πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών, των σχεδίων μικρής κλίμακας, της 
δικτύωσης, της αρχής της γεωγραφικής πολυμορφίας και της ανάγκης προσέγγισης δύσκολα 
προσεγγίσιμων ομάδων.

Περαιτέρω τροπολογίες αφορούν οικονομικές και διοικητικές πτυχές σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος, αναφέρουν ρητά ότι το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά τους 
ειδικούς οριζόντιους διαλόγους για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διοικητικοί 
προϋπολογισμοί της Επιτροπής και απαλείφουν δράσεις εταιρικής επικοινωνίας σχετικά με 
τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
προγράμματος εφόσον οι περιορισμένοι πόροι θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να εστιάζουν σε 
πρωτοβουλίες από τη βάση προς την κορυφή.  

Στο ίδιο πνεύμα και σύμφωνα με την κριτική που εκφράστηκε στις αξιολογήσεις του 
τρέχοντος προγράμματος σχετικά με «υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις της Ένωσης», τα κείμενα 
που αναφέρονται σε δραστηριότητες σε «ενωσιακό επίπεδο» έχουν αντικατασταθεί από 
«δραστηριότητες που εφαρμόζονται σε διακρατικό επίπεδο ή με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση». 
Το σκεπτικό της διατύπωσης αυτής είναι να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και τοπικών δράσεων, καθώς και ορισμένων 
εκδηλώσεων σε «ενωσιακό επίπεδο», όπου απαιτούνται.

Άλλες τροπολογίες διευρύνουν το πεδίο επιλέξιμων δράσεων και δικαιούχων ή, κατά το 
σκέλος της μνήμης, παρέχουν ένα πιο συγκεκριμένο σκοπό στις δράσεις. Όσον αφορά τη 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή ατζέντα πολιτικής, προτείνεται να δοθεί σε παρόμοιες δράσεις 
ιδιαίτερη προσοχή αλλά όχι η προνομιακή μεταχείριση που προτείνει η Επιτροπή.

Οι δείκτες προόδου έχουν διαγραφεί από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων που ορίζουν τους 
στόχους του προγράμματος. Φαίνεται καταλληλότερη η αναφορά των δεικτών αυτών στο 
παράρτημα της πρότασης.  Επιπλέον, είναι δύσκολο να συγκεκριμενοποιηθούν σε αυτό το 
στάδιο εφόσον δεν είναι σαφές το ποσό της χρηματοδότησης που θα διατεθεί. Η 
κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσθέσει στο 
παράρτημα ενδεικτικά ποσοστά του συνολικού προϋπολογισμού για τα διάφορα σκέλη του 
προγράμματος.

                                               
1 Η απόφαση 1904/2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-
2013 περιλαμβάνει ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο της τάξεως των 215 εκατομμυρίων ευρώ (L 378/36 της 27.12 
2006).
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 352,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 167 και 352,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 
Ένωση και τα κράτη μέλη αποσκοπούν 
στην επίτευξη ανάπτυξης, απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής 
συνοχής για την ερχόμενη δεκαετία.

διαγράφεται

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου η Ευρώπη να έρθει πιο 
κοντά στους πολίτες της και να μπορέσουν 
να συμμετέχουν πλήρως στη οικοδόμηση 
μιας ακόμη στενότερης Ένωσης, 
απαιτείται ποικιλία δράσεων και 

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα 
να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της 
Ένωσης. Προκειμένου η Ευρώπη να έρθει 
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συντονισμένων προσπαθειών μέσα από 
δραστηριότητες σε διακρατικό και 
ενωσιακό επίπεδο. Ο θεσμός της 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών 
παρέχει μια μοναδική ευκαιρία που δίνει 
τη δυνατότητα στους πολίτες να 
συμμετάσχουν άμεσα στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

πιο κοντά στους πολίτες της και να 
μπορέσουν να συμμετέχουν πλήρως στη 
οικοδόμηση μιας ακόμη στενότερης 
Ένωσης, απαιτείται ποικιλία 
συμμετοχικών δράσεων και 
συντονισμένων προσπαθειών μέσα από 
δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόζονται
σε διακρατικό επίπεδο ή με σαφή 
ευρωπαϊκή διάσταση. Ο θεσμός της 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών 
παρέχει μια νέα μοναδική ευκαιρία να 
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να 
συμμετάσχουν άμεσα στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας της ΕΕ και να προωθηθεί ο 
ευρύτερος διάλογος και το ενδιαφέρον 
του κοινού για θέματα της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, μια 
δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου και 
δύο διαδοχικές συναντήσεις διαβούλευσης 
μεταξύ ενδιαφερομένων επιβεβαίωσαν ότι 
ένα νέο πρόγραμμα θεωρείται σημαντικό 
τόσο από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών όσο και από μεμονωμένους 
συμμετέχοντες, και ότι θα πρέπει να 
θεσπιστεί προκειμένου να υπάρξουν 
αποτελέσματα σε οργανωτικό επίπεδο, 
όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας 
και, σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος για ζητήματα 
της Ένωσης.

(6) Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης, μια 
δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου και 
δύο διαδοχικές συναντήσεις διαβούλευσης 
μεταξύ ενδιαφερομένων επιβεβαίωσαν ότι 
ένα νέο πρόγραμμα θεωρείται σημαντικό 
τόσο από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών όσο και από μεμονωμένους 
συμμετέχοντες, και ότι θα πρέπει να 
θεσπιστεί προκειμένου να υπάρξουν 
αποτελέσματα σε οργανωτικό επίπεδο, 
όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας 
και, σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος και την 
ενεργό συμμετοχή σε ζητήματα της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Παρόμοιες συνέργειες μπορούν 
επίσης να επιτευχθούν με τη χρήση των 
κατάλληλων διοικητικών 
προϋπολογισμών των διαφόρων Γενικών 
Διευθύνσεων της Επιτροπής για 
συμμετοχή του κοινού, διάλογο και 
εταιρικές σχέσεις με σκοπό την εφαρμογή 
των άρθρων 10 και 11 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Είναι επίσης σκόπιμο να δοθεί 
έμφαση στη δημοσιοποίηση των δράσεων 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον 
του πολίτη να συμμετέχει.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μια οριζόντια διάσταση του 
προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την αξιοποίηση και τη δυνατότητα για 
μεταφορά των αποτελεσμάτων, ώστε να 
επιτευχθεί ενισχυμένος αντίκτυπος και 
μακροχρόνια βιωσιμότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, οι δρομολογούμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν σαφή 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική.

(9) Μια οριζόντια διάσταση του 
προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την αξιοποίηση και τη δυνατότητα για 
μεταφορά των αποτελεσμάτων, ώστε να 
επιτευχθεί ενισχυμένος αντίκτυπος και 
μακροχρόνια βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων 
μέσω της δικτύωσης, πλατφόρμων για 
την ανταλλαγή πληροφοριών ή γνώσεων 
και βέλτιστων πρακτικών, 
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ατζέντα και να χαίρουν ανάλογης 
προβολής.

συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
μεθόδων, όπως η διεύρυνση της χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας, βάσεων 
δεδομένων και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο αντίκτυπος του προγράμματος 
μπορεί να ενισχυθεί με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που έχουν σαφή 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή ατζέντα 
πολιτικής, την ενίσχυση της συμμετοχής 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης και με την 
προώθηση πνεύματος συμμετοχής στα 
κοινά.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται 
στην ισόρροπη ενσωμάτωση των πολιτών 
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών απ’ όλα τα κράτη μέλη στα 
διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες,
λαμβανομένου υπόψη του πολυγλωσσικού 
χαρακτήρα της ΕΕ.

(10) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται 
στην ισόρροπη ενσωμάτωση και 
συμμετοχή των πολιτών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
απ’ όλα τα κράτη μέλη σε σχέδια και 
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γλωσσική και γεωγραφική πολυμορφία 
της Ένωσης και την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν δύσκολα προσεγγίσιμες 
ομάδες.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη μνήμη, την ιστορία, την ταυτότητα 
και τον σκοπό της Ένωσης μέσα από την 
τόνωση του διαλόγου, του 
προβληματισμού και της δικτύωσης.

1. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη μνήμη και την πρόσφατη ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρώπης, με σκοπό την προαγωγή της 
ανοχής, της αμοιβαίας κατανόησης, της 
κοινής ταυτότητας, των κοινών αξιών και 
στόχων μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης.

Η πρόοδος υπολογίζεται σε σχέση με τον 
αριθμό των δικαιούχων που 
επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα, την 
ποιότητα των σχεδίων και το ποσοστό 
όσων υποβάλλουν αίτηση για πρώτη 
φορά.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες 
και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, μέσα 
από την ενίσχυση της κατανόησης από 
τους πολίτες της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση
ευκαιριών για κοινωνική δράση και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

2. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Ένωσης και η
προώθηση πνεύματος συμμετοχής στα 
κοινά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης νέων δημοκρατικών 
διαδικασιών και μέσων.

Η πρόοδος θα μετρηθεί σε σχέση με τον 
αριθμό των δικαιούχων που 
επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα, την 
εικόνα που διαμορφώνουν οι δικαιούχοι 
για την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα, 
την ποιότητα των σχεδίων και το 
ποσοστό όσων υποβάλλουν αίτηση για 
πρώτη φορά.



PE492.702v02-00 10/19 AD\915614EL.doc

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συναντήσεις πολιτών, αδελφοποιήσεις 
πόλεων

Συναντήσεις και ομάδες πολιτών, 
αδελφοποιήσεις πόλεων, και κοινά σχέδια 
από τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των 
πολιτών και άλλους τοπικούς φορείς

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημιουργία και λειτουργία διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων και δικτύων

Δημιουργία και λειτουργία διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων και δικτύων, 
συνεργασία μεταξύ διαφόρων τύπων 
οργανώσεων και διάλογος μεταξύ της 
κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη κοινοτήτων και διάλογοι 
σχετικά με ζητήματα συμμετοχής των 
πολιτών βάσει της χρήσης ΤΠΕ και/ή 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ανάπτυξη κοινοτήτων και διάλογοι 
σχετικά με ζητήματα συμμετοχής των 
πολιτών βάσει, μεταξύ άλλων, της χρήσης 
ΤΠΕ και/ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης διαγράφεται

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Διάλογοι/μελέτες και παρεμβάσεις 
σχετικά με καθοριστικές στιγμές της 
ευρωπαϊκής ιστορίας, ιδίως με στόχο να 
διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κάτω από 
τα καθεστώτα του ναζισμού και του 
σταλινισμού

- Διάλογοι/μελέτες και παρεμβάσεις 
σχετικά με καθοριστικές στιγμές της 
ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, με στόχο, μεταξύ άλλων,
να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κάτω από 
τα καθεστώτα του ναζισμού και του 
σταλινισμού και να προωθηθεί η ανοχή 
και η αμοιβαία κατανόηση

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Διάλογοι/μελέτες σχετικά με το μέλλον 
της Ένωσης

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Διάλογοι, μελέτες και δημοσκοπήσεις 
σχετικά με θέματα που έχουν άμεσο 
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αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης 
αναφορικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
και τη λειτουργία τους

Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και 
ανάπτυξης της κατανόησης των πολιτών
αναφορικά με τα θεσμικά όργανα της
Ένωσης και τη λειτουργία τους και 
προώθηση ευκαιριών για κοινωνική 
συμμετοχή και εθελοντισμό σε ενωσιακό 
επίπεδο

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δράσεις για τη χρησιμοποίηση και την 
περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
διάδοσης για τη χρησιμοποίηση και την 
περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών, 
μεταξύ άλλων μέσω της δικτύωσης και 
πλατφόρμων ανταλλαγής πληροφοριών ή 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μελέτες για ζητήματα που σχετίζονται με 
την ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή 
στα κοινά

- Διάλογος και μελέτες για ζητήματα 
που σχετίζονται με την ιδιότητα του 
πολίτη και τη συμμετοχή στα κοινά, 
όπως επίσης και με την ενημέρωση 
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των πολιτών για τη λειτουργία των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
τη δυνατότητα άμεσης συμμετοχής σε 
αυτά 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως στις 
τοπικές αρχές και οργανισμούς, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των 
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες 
προβληματισμού), τις ομάδες πολιτών και
άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, (όπως ενώσεις επιζησάντων) 
καθώς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ιδίως στις 
τοπικές αρχές, τους μη κρατικούς φορείς
και οργανισμούς, τους ερευνητικούς 
οργανισμούς και τα ιδρύματα στον τομέα 
των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών
(ομάδες προβληματισμού), τις ομάδες 
πολιτών, άλλες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, (όπως ενώσεις επιζησάντων) 
καθώς και σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα/οντότητες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κονδύλια που δεσμεύονται για 
δράσεις προβολής υπό τον παρόντα 
κανονισμό συμβάλλουν επίσης στην 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον βαθμό που 
αυτές είναι σχετικές με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόκειται να στηρίζει δραστηριότητες οι 
οποίες απευθύνουν κάλεσμα για 
προβληματισμό σχετικά με κοινές αξίες 
υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα.
Ενδέχεται να διατεθούν κονδύλια για 
πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν τα 
αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη 
σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα 
του ναζισμού και του σταλινισμού, χωρίς 
να εξαντλούνται σε αυτά) και αποσκοπούν 
στη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων 
τους. Το σκέλος θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
συνδέονται με άλλα σημεία αναφοράς της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας.
Συγκεκριμένα, θα δώσει προτεραιότητα σε 
δράσεις που ενθαρρύνουν την ανοχή και τη 
συμφιλίωση με σκοπό την προσέγγιση της 
νεότερης γενιάς.

Πρόκειται να στηρίζει δραστηριότητες οι 
οποίες απευθύνουν κάλεσμα για 
προβληματισμό σχετικά με κοινές αξίες 
υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα.
Ενδέχεται να διατεθούν κονδύλια για 
πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν τα 
αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη 
σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα 
του ναζισμού και του σταλινισμού, χωρίς 
να εξαντλούνται σε αυτά) και αποσκοπούν 
στη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων 
τους. Το σκέλος θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
συνδέονται με άλλα σημεία αναφοράς και 
καθοριστικές στιγμές της πρόσφατης 
ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και με 
σημαντικά ορόσημα στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα, θα δώσει 
προτεραιότητα σε δράσεις που 
ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία 
κατανόηση και τη συμφιλίωση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικά, περίπου το 20% του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος χαρακτηρίζεται από τα 
δυνητικά σχέδια και τις πρωτοβουλίες που 
μπορούν να δρομολογηθούν υπό τον τίτλο 
του, και όχι από το είδος οργανώσεων 
πολιτών ή παραγόντων που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Το σκέλος 
πρόκειται να περιλαμβάνει δραστηριότητες 
που καλύπτουν τη συμμετοχή στα κοινά 
υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, με 
ιδιαίτερη εστίαση στις μεθόδους 
διάρθρωσης για μακροχρόνια βιωσιμότητα.
Θα δίδει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες 
και σχέδια που έχουν σαφή σύνδεση με την 
ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Το σκέλος χαρακτηρίζεται από τα 
δυνητικά σχέδια και τις πρωτοβουλίες που 
μπορούν να δρομολογηθούν υπό τον τίτλο 
του, και όχι από το είδος οργανώσεων 
πολιτών ή παραγόντων που μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Το σκέλος 
πρόκειται να περιλαμβάνει δραστηριότητες 
που καλύπτουν τη συμμετοχή στα κοινά 
υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, με 
ιδιαίτερη εστίαση στις μεθόδους 
διάρθρωσης για μακροχρόνια βιωσιμότητα.
Θα δίδει επαρκή προσοχή σε 
πρωτοβουλίες και σχέδια που έχουν σαφή 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική 
ατζέντα και σε αυτά που περιλαμβάνουν 
τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ 
διαφόρων τύπων οργανώσεων, τον 
διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης και μεθόδους που εστιάζουν 
στον πολίτη. Θα στοχεύει επίσης στη 
συμμετοχή δύσκολα προσεγγίσιμων 
ομάδων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σκέλος μπορεί επίσης να καλύπτει 
σχέδια και πρωτοβουλίες που δημιουργούν 
ευκαιρίες για αλληλεγγύη, κοινωνική 
συμμετοχή και εθελοντισμό σε ενωσιακό 
επίπεδο.

Το σκέλος μπορεί επίσης να καλύπτει 
σχέδια και πρωτοβουλίες που δημιουργούν 
ευκαιρίες για αλληλεγγύη και προάγουν τη 
συμμετοχική δημοκρατία, την κοινωνική 
συμμετοχή, τη δικτύωση και τον
εθελοντισμό.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικά, περίπου το 70% του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα περιλαμβάνει το στοιχείο της
«ανάπτυξης ικανοτήτων» - την ανάπτυξη 
υποστηρικτικών μέτρων για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ ενδιαφερομένων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
περιλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, 
και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, λόγου 
χάρη μέσα από την κατάρτιση. Η 
τελευταία θα μπορεί να περιλαμβάνει 
διομότιμη ανταλλαγή, κατάρτιση για 
εκπαιδευτές, καθώς επίσης την ανάπτυξη, 
λόχου χάρη, μιας βάσης δεδομένων 
σχετικά με οργανώσεις/σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα.

Θα περιλαμβάνει το στοιχείο της
«ανάπτυξης ικανοτήτων» - την ανάπτυξη 
υποστηρικτικών μέτρων για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή 
εμπειριών και γνώσεων μεταξύ ποικίλων
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων 
αυτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
και περιλαμβανομένων των δημόσιων 
αρχών, και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 
λόγου χάρη μέσα από την κατάρτιση. Η 
τελευταία θα μπορεί να περιλαμβάνει 
διομότιμη ανταλλαγή και κατάρτιση για 
εκπαιδευτές.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικά, περίπου το 10% του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε γενικές γραμμές, προτίμηση θα δοθεί σε 
επιχορηγήσεις για σχέδια με μεγάλο 
αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται
άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης και
αποσκοπούν στη συμμετοχή για τη
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της 
Ένωσης.

Σε γενικές γραμμές, προτίμηση θα δοθεί σε 
επιχορηγήσεις για σχέδια με μεγάλο 
αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων μικρής κλίμακας, και ιδίως 
σχέδια που σχετίζονται με τις τρέχουσες
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σχέδια που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
στη διαμόρφωση της τρέχουσας και 
μελλοντικής πολιτικής ατζέντας της 
Ένωσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
διακρατική βάση ή θα πρέπει να έχουν 
σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Θα 
ενθαρρύνουν την κινητικότητα των 
πολιτών και την ανταλλαγή ιδεών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε 
διακρατική βάση ή θα πρέπει να έχουν 
σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Θα 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών 
και την ανταλλαγή ιδεών εντός της 
Ένωσης.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δημιουργία δικτύων και η έμφαση στα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των μέσων 

Η δημιουργία δικτύων και η έμφαση στα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι σημαντικά 
στοιχεία και θα αντικατοπτρίζονται τόσο 
στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και στο 
φάσμα των οργανώσεων που συμμετέχουν.
Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
αλληλεπιδράσεων και συνεργιών μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών των 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα.

κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι σημαντικά 
στοιχεία και θα αντικατοπτρίζονται τόσο 
στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και στο 
φάσμα των οργανώσεων που συμμετέχουν.
Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
αλληλεπιδράσεων και συνεργιών μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών των 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και η συμμετοχή δύσκολα 
προσεγγίσιμων ομάδων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικός στόχος 1: Ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη,
την ιστορία, την ταυτότητα και τον σκοπό
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης·

Ειδικός στόχος 1: Ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη
και την πρόσφατη ιστορία της Ένωσης και 
της Ευρώπης, με σκοπό την προαγωγή 
της ανοχής, της αμοιβαίας κατανόησης, 
της κοινής ταυτότητας, των κοινών 
αξιών και στόχων μέσα από την τόνωση 
του διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικός στόχος 2: Ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό 
επίπεδο, μέσα από την ανάπτυξη της
κατανόησης από τους πολίτες της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της
Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για 
κοινωνική δράση και εθελοντισμό σε 
επίπεδο Ένωσης.

Ειδικός στόχος 2: Ενθάρρυνση και 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ένωσης και προώθηση πνεύματος 
συμμετοχής στα κοινά, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
νέων δημοκρατικών διαδικασιών και 
μέσων.
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