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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφεται η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει τη συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων στις 
προτεραιότητες που συνδέονται με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για «ευφυή, βιώσιμη και 
περιεκτική» ανάπτυξη. Διατυπώνει κατάλογο θεματικών στόχων σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες αυτές και παροτρύνει τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή καθορίζει στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο τις βασικές δράσεις 
που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των προτεραιοτήτων, εντοπίζει το εστιασμένο 
κοινό κέντρο και προτείνει παραδείγματα δράσεων καθορίζοντας μια σειρά εφαρμοστέων 
αρχών για όλα τα ταμεία (εταιρικές σχέσεις, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατάργηση των διακρίσεων, βιώσιμη ανάπτυξη...). 

Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί στο να επισημάνει τις πλέον πλημμελώς 
μνημονευόμενες πτυχές του κανονισμού, όπως οι νέοι, η πολιτιστική διάσταση και ο 
αθλητισμός.

Νέοι

Οι νέοι παρουσιάζονται στο παράρτημα IV που αναφέρεται στις εκ των προτέρων θεματικές 
συνθήκες που περιλαμβάνουν στο σημείο 9 την εγκατάλειψη του σχολείου, την ανώτατη 
εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να 
δώσουμε προτεραιότητα στις ανάγκες μιας γενιάς που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, 
διασφαλίζοντας κυρίως ότι οι οργανισμοί που ασχολούνται με προβλήματα της νεότητας θα 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως προνομιούχοι εταίροι. 

Πολιτιστική πτυχή

Όπως αναφέρει η ΣΛΕΕ το άρθρο 167, παράγραφος 4, «Η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις 
δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών, λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές». 
Ωστόσο, η πρόταση κανονισμού οδηγεί σε απογοητευτικό αδιέξοδο όσον αφορά την 
πολιτιστική διάσταση. Η συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάλυση 
που συνδέεται άρρηκτα με τα θέματα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 
καινοτομίας και αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δεν μνημονεύεται καθόλου. Η 
πολύμορφη συμβολή του πολιτισμού στην εκπαίδευση και την εκμάθηση μέσω της 
ανάπτυξης των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας, στην οικονομική ανάπτυξη λόγω της 
δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και την κοινωνική ενσωμάτωση λόγω της 
προληπτικής της δράσης στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, δικαιολογεί την άποψη που 
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υποστηρίζει ότι τα έργα με κυρίαρχη πολιτιστική διάσταση πρέπει να λάβουν τη δέουσα θέση 
στους προβλεπόμενους στόχους.

Αθλητισμός

Ο αθλητισμός, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ως μέσο που ενθαρρύνει την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως 
τονίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2011/2087(INI)). Πρέπει, συνεπώς, 
να μελετηθούν ορισμένα αθλητικά έργα που θα στηρίξουν τα τμήματα του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα αντιμετωπίσουν την εγκατάλειψη του σχολείου και τις 
διακρίσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η δυνατότητα που παρέχει πρόταση κανονισμού για την προσφυγή σε διάφορα διαρθρωτικά 
ταμεία για τη χρηματοδότηση ενός έργου αποτελεί σημαντική προώθηση και θα δώσει χωρίς 
αμφιβολία τη δυνατότητα να στηριχθεί η διάρκεια των χρηματοδοτούμενων δράσεων. 
Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να κινητοποιηθεί, για την επικύρωση των έργων αλλά και των 
αποτελεσμάτων τους, ευρύ φάσμα δεικτών που δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στα 
ποσοτικά κριτήρια. Η Επιτροπή πρότεινε επί παραδείγματι για το πρόγραμμα "Δημιουργική 
Ευρώπη" να θεσπιστούν δείκτες στη βάση δεδομένων που θα παρέχουν δυνατότητα 
αξιολόγησης της επίδοσης του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη1.

Πρέπει να προσθέσουμε ότι η πολιτική συνοχής παρέχει αποτελέσματα που ασφαλώς 
συγκαταλέγονται στα πλέον απτά για τους ευρωπαίους πολίτες. Εναπόκειται στα κράτη μέλη 
να δώσουν σάρκα και οστά στο πρόγραμμα με κατανοητή και προσιτή νομοθεσία, που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και τα εγγυάται την ορατότητα της δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως 
αρμόδια επί του ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και (9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
                                               
1 Εκτίμηση αντικτύπου της 23.11.2011, σημείο 6.3, που συνοδεύει τον "κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού του προγράμματος πλαισίου "Δημιουργική Ευρώπη" και 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - πρόγραμμα πλαίσιο Δημιουργική Ευρώπη".
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κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, 
δημόσιους και ιδιωτικούς, και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, ενεργών 
εταίρων σε διάφορους τομείς όπως ο 
πολιτισμός, η παιδεία και η νεότητα, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 



PE485.907v02-00 6/13 AD\904094EL.doc

EL

ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος με σκοπό να καταστεί 
ευχερέστερη η πρόσβαση στα ταμεία.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων αυτών 
που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους 
τομείς του περιβάλλοντος, του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της 
νεότητας, του αθλητισμού, παράγοντες μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της καινοτομίας· 1) ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, των βιομηχανιών του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και της
καινοτομίας·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων·

6) προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
όπου περιλαμβάνονται ναι αυτοί που 
συνδέονται με την ιστορική, πολιτιστική, 
καλλιτεχνική και αρχαιολογική 
κληρονομιά·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

10) επένδυση στην εκπαίδευση, τον 
πολιτισμό, την απόκτηση δεξιοτήτων, 
προσόντων και τη διά βίου μάθηση, όπου 
περιλαμβάνεται και η επαγγελματική 
κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία και 
ο ψηφιακός αλφαβητισμός·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a) προώθηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και διασφάλιση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών πολιτιστικών και 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων και 
στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο 
δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα 
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει 
ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων 
ψήφου·

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
καθώς και την οργάνωση δικτύων και, 
κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία, κοινωνικά 
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά, στο τοπικό 
πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων 
και η προώθηση έργων συνεργασίας και η 
ανάπτυξη των υπερπεριφερειακών 
δικτύων.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις·

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις λαμβάνοντας υπόψη 
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τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές 
μιας συγκεκριμένης περιοχής 
προκειμένου να αναπτυχθεί καινοτόμα 
τεχνογνωσία ικανή να δημιουργήσει νέες 
μορφές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και των 
χρηματοδοτούμενων πράξεων και την 
εκτέλεση ειδικών δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης που συνδέονται με τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.

ζ) την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και των 
χρηματοδοτούμενων πράξεων και την 
εκτέλεση ειδικών δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης που συνδέονται με τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιοτική 
διάσταση των δράσεων και των 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων τους·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων 
φορέων και αντιπροσώπους των 
εταίρων που εμπλέκονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 5. Κάθε μέλος της 
επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
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ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας και ποσοστό 
απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα, 
επίπεδο εκπαίδευσης και πληθυσμιακή 
πυκνότητα για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, των νέων και 
των ατόμων με αναπηρίες, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6 – στήλες 2 και 3 – σημείο 6.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια συμμόρφωσης 
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια συμμόρφωσης 

(6.2a) Τομέας πολιτιστικής 
κληρονομιάς: σχεδιασμός 
έργων που αποσκοπούν στην 
προστασία, τη διάγνωση, την 
προώθηση και την ανάπτυξη 
της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Προσδιορίζονται 
αποτελεσματικά μέτρα σε 
εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, ώστε να 
παράσχουν τη 
δυνατότητα στον 
πολιτισμό, κυρίως στις 
περιοχές μεγάλης 
ιδιαιτερότητας, να 
καταστεί φορέας 
οικονομικής ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω των 
βιομηχανιών του 
πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και 
του τουρισμού·
Προωθούνται μέτρα που 
στοχεύουν στην 
αξιοποίηση της 
πολιτιστικής και 
γλωσσικής 
διαφορετικότητας και το 
σύνολο της ζωντανής 
κληρονομιάς της 
Ένωσης, για να 
ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της 
πρόσβασης στον 
πολιτισμό, της ενεργού 
συμμετοχής και της 
κοινωνικής ένταξης·

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 8 – στοιχείο 8.1 – στήλη 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια συμμόρφωσης Κριτήρια συμμόρφωσης 
– πρόταση μορφών κατάρτισης που 
επιτρέπουν την απόκτηση οριζόντιων 
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δεξιοτήτων που ενθαρρύνουν την 
πρόσβαση σε βιώσιμες θέσεις εργασίας·

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 9 – στοιχείο 9.1 – στήλη 3 – σημείο – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια συμμόρφωσης Κριτήρια συμμόρφωσης 
έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως στον 
πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό 
τομέα, που είναι αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ΠΕΣ.
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