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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398), 
COM(2012)0388),

– έχοντας υπόψη την πρόταση για διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για δημοσιονομική συνεργασία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0403),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
«Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)0500),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: 
ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς» (2010/2211(INI))1,,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» - Το 
πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό (COM(2011)0788),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 
(COM(2011)0785),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 
2014-2020 του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (COM(2011)0884),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 28ης Μαρτίου 2012 
σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου με τον οποίον 
θεσπίζεται για την περίοδο 2014-2020 το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής της 22 Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων»2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής "Επικοινωνιακή διαδικασία σχετικά με την 
Ευρώπη, εξ ονόματος της Ευρώπης και από την Ευρώπη"3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.
2 ΕΕ C 13, 20.1.2009, σ. 3.
3 ΓΔ Επικοινωνίας της Επιτροπής, Ιούνιος 2012.
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ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (2007/2211(INI))1,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας αποτελούν 
κρίσιμες συνιστώσες της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 και του πρωταρχικού στόχου 
της για τη μείωση της αναλογίας των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε 
λιγότερο από 10% και για την αύξηση της αναλογίας της νεότερης γενιάς με πτυχίο ή 
τίτλο σπουδών σε τουλάχιστο 40%·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου και στην απόκτηση 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
συμβάλλει επίσης στη δημιουργία και τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας και στη μείωση της 
φτώχειας, ενώ έχει άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά τόσο τη βραχυπρόθεσμη οικονομική 
ανάκαμψη της Ευρώπης όσο και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και παραγωγικότητά της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταλλαγές που διευκολύνονται από τη μαθησιακή 
κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και συνοχή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι υπουργοί για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση έθεσαν ως στόχο ότι το 2020 τουλάχιστον 20% των αποφοίτων στον 
ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μία περίοδο 
σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες 
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 
στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και, γενικότερα, στην οικονομική και 
κοινωνική ευημερία της Ευρώπης, και έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους 
τομείς όπως είναι ο τουρισμός και οι ψηφιακές τεχνολογίες·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες διαδραματίζουν 
ζωτικό ρόλο στην καινοτομία που αφορά την επιστημονική, τεχνολογική και εδαφική 
ανάπτυξη, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της Ευρώπης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οπτικοακουστικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο για παράδειγμα στη δημιουργία 
προσανατολισμένων προς το μέλλον θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ 
παράλληλα προστατεύει και εξακολουθεί να προωθεί τον πλουραλισμό και την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και 
την Προώθηση της Πολυμορφίας στην Πολιτισμική Έκφραση που εγκρίθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2005, οι δραστηριότητες, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα 
έχουν τόσο οικονομικό όσο και πολιτιστικό χαρακτήρα, καθώς είναι φορείς ταυτότητας, 
αξιών και νοήματος, και συνεπώς δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν μόνο 

                                               
1 ΕΕ C 247 E, 15.10.2009, σ.32.
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εμπορική αξία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
ποικιλομορφία και ποιότητα και χρήζει μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στη διπλωματική 
δραστηριότητα της Ευρώπης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσιτή και ποιοτική εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν 
βασικό εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την αντιμετώπιση του 
εκτεταμένου πολιτικού ριζοσπαστισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη έχει πρωταρχική σημασία 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι, ως εκ τούτου, χρειάζεται χωριστό πρόγραμμα για την 
ιθαγένεια·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη μια επικοινωνιακή στρατηγική για την Ευρώπη 
για τη δημιουργία καλύτερων σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους Ευρωπαίους πολίτες και συνιστούν 
ευκαιρία σύνδεσης με τους πολιτικούς και τους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων με 
διαδραστικό και συνεργατικό τρόπο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μαζικός αθλητισμός είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
προώθηση σωματικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την υγεία και την κοινωνική 
ένταξη·

Συστάσεις

Υφιστάμενα προγράμματα

(i) υπενθυμίζει ότι τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
νεολαίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού είναι προσιτά στους 
πολίτες, εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, παράγουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα και δευτερογενή οφέλη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών οικονομικών 
αποτελεσμάτων, και δημιουργούν σαφή και αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
με τη, ενθάρρυνση της κινητικότητας, τη συγκέντρωση πόρων και την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων και φορέων·

(ii) επισημαίνει ότι τα εν λόγω προγράμματα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον 
προσανατολισμό των εθνικών πολιτικών προς τις κατευθύνσεις που συμφωνούνται σε 
κοινοτικό και διακυβερνητικό επίπεδο·

(iii) επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα της διά βίου μάθησης συμβάλλει σε μεγάλο 
βαθμό στην ατομική εξέλιξη των ευρωπαίων πολιτών με την οργάνωση συστημάτων 
κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ και, συνεπώς, με τη μεγιστοποίηση των συνεργιών· 
επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο συντονισμό 
και εκσυγχρονισμό των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των σχετικών 
ιδρυμάτων στα κράτη μέλη·

(iv) επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο ολοένα και περισσότερες 
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επιτυχημένες ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης· ζητεί να
συμπεριληφθούν επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και ψηφιακής εκπαίδευσης·

(v) τονίζει ότι το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση ενισχύει την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 
για τη νεολαία (2010–2018), και συμβάλλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε 
όλα τα επίπεδα, με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της ανεπίσημης και της 
άτυπης μάθησης και μέσω δράσεων εστιασμένων στον τομέα του εθελοντισμού και με 
την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών για τους νέους σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο·

(vi) υπενθυμίζει ότι τόσο το πρόγραμμα MEDIA όσο και το πρόγραμμα MEDIA Mundus 
συμβάλλουν στην υποστήριξη και ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και 
οπτικοακουστικής παραγωγής καθώς και στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 
στον εν λόγω τομέα καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τομέα· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά δημιουργούν σημαντική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με τη στήριξη της διανομής ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων και την αύξηση της κυκλοφορίας και της θεαματικότητάς τους 
εντός και εκτός της ΕΕ

(vii) τονίζει ότι το πρόγραμμα MEDIA στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση τόσο της 
πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης όσο και της κινηματογραφικής 
και οπτικοακουστικής κληρονομιάς της, εξασφαλίζοντας την ευκολία πρόσβασης του 
κοινού στα αγαθά αυτά·

(viii) υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Πολιτισμός 2007 έχει σημαντικά οικονομικά 
δευτερογενή οφέλη και ότι συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στην υποστήριξη της 
συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα και στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης·

(ix) τονίζει ότι η συνεργασία στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα στο πλαίσιο της 
διπλωματικής δραστηριότητας της ΕΕ θα επιφέρει επίσης σημαντικά οικονομικά και 
λοιπά θετικά δευτερογενή οφέλη·

(x) υπενθυμίζει ότι στα προγραμματισμένα έργα του υφιστάμενου προγράμματος Ευρώπη για 
τους Πολίτες συμμετέχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες ανά έτος και ότι το 
εν λόγω πρόγραμμα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά και του εθελοντισμού καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
στις ευρωπαϊκές αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη, η απαγόρευση των διακρίσεων και η 
πολιτιστική ποικιλομορφία· σημειώνει ότι το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία φέρνοντας την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και δημιουργώντας 
διασυνοριακό διάλογο·

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Erasmus για όλους»

(xi) διαπιστώνει ότι στην πρόταση της Επιτροπής συγχωνεύονται τα υφιστάμενα
προγράμματα Διά βίου Μάθηση και Νεολαία σε Δράση, ενώ περιλαμβάνεται επίσης 
ξεχωριστό κεφάλαιο για τον αθλητισμό, σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες της Ένωσης 
στον τομέα αυτό· πιστεύει ότι η προτεινόμενη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 
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17 299 000 000 ευρώ συνιστά το απόλυτο ελάχιστο, λαμβανομένων υπόψη των 
φιλοδοξιών και του πεδίου εφαρμογής του νέου προγράμματος· τονίζει επίσης ότι δεν 
μπορεί να περικοπεί το εξαιρετικά περιορισμένο ποσό που προβλέπεται για όλους τους 
εμπλεκόμενους τομείς, και ιδίως για τον αθλητισμό, χωρίς να υπονομευθεί η 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών·

(xii) παρατηρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους δικαιούχους 
και όλες τις δράσεις των υφιστάμενων προγραμμάτων, φέροντας ως παράδειγμα ότι δεν 
θα υπάρχει πλέον ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για την κινητικότητα των 
ενηλίκων· επιπλέον παρατηρεί, αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι το σχέδιο 
της Επιτροπής να εξαιρέσει τους υποψήφιους του προγράμματος Erasmus Mundus από το 
πεδίο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus For All και να μεταφέρει τη 
χρηματοδότηση της κινητικότητας τους στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» απαιτεί 
ιδιαίτερη επαγρύπνηση, διότι το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη 
σχέση μεταξύ έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (η αναγκαιότητα της οποίας 
επιβεβαιώνεται διαρκώς στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια) και να θέσει σε 
κίνδυνο τις στρατηγικές για τα ιδρύματα που διευκολύνθηκαν κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας από το υφιστάμενο πρόγραμμα Erasmus Mundus, ενώ, επιπλέον, θα 
μπορούσε να μην λάβει επαρκώς υπόψη του την εκπαιδευτική διάσταση των 
διδακτορικών του Erasmus Mundus, με αποτέλεσμα τα εν λόγω διδακτορικά να 
περιοριστούν στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας·

(xiii) συνιστά ένθερμα να ενσωματωθούν στη νομική βάση οι πιστώσεις για κάθε 
εκπαιδευτικό τομέα, δηλαδή για τη σχολική εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και για 
τη νεολαία, οι οποίες αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, προκειμένου 
να καταστούν νομικά δεσμευτικές και να υπόκεινται σε λήψη απόφασης της αρμόδιας επί 
του προϋπολογισμού αρχής· εκφράζει ανησυχία για το ότι οι προτεινόμενες ελάχιστες 
πιστώσεις ανέρχονται μόνο στο 56 % του συνολικού προϋπολογισμού· τονίζει την ανάγκη 
για υψηλότερα ποσά προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη χρηματοδότηση των 
διαφόρων τομέων συνιστά επίσης να πραγματοποιηθεί μεσοπρόθεσμη επανεξέταση των 
κονδυλίων από το Κοινοβούλιο με βάση την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής·

(xiv) τονίζει τα σημερινά ανησυχητικά επίπεδα της ανεργίας των νέων και διαπιστώνει με 
ανησυχία ότι η πολιτική για τη νεολαία δεν προβάλλεται επαρκώς στην πρόταση της 
Επιτροπής· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν ξεχωριστό κεφάλαιο και ξεχωριστό 
κονδύλιο του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες που απευθύνονται στους νέους·

(xv) σημειώνει την ανάγκη να συμπεριληφθεί στην πρόταση ένα πρόγραμμα «Erasmus για 
όλους» που θα χρηματοδοτήσει την κινητικότητα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών· 
τονίζει ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει το ήδη υφιστάμενο σύστημα 
χρηματοδότησης και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν όρια εισοδήματος 
για να καταστεί κοινωνικά βιώσιμο, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

(xvi) επισημαίνει την ανάγκη να συμπεριληφθεί μία ισχυρή δέσμευση υπέρ της κοινωνικής 
ένταξης, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στη μαθησιακή κινητικότητα μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα· εν προκειμένω, επισημαίνει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμετοχή σε ευκαιρίες που σχεδιάζονται για κάθε άτομο 
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ξεχωριστά, ιδίως για φοιτητές με χαμηλό εισόδημα·

(xvii) σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τη Νεολαία, με την κατάλληλη υποστήριξη, 
θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα και μετά από το χρονικό 
όριο του 2014·

(xviii) τονίζει ότι το πρόγραμμα της ΕΕ για τον αθλητισμό μπορεί να αντλήσει από την 
εμπειρία των προπαρασκευαστικών δράσεων ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής διάστασης για 
τον αθλητισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 165 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως 
όσον αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση·

Η πρόταση της Επιτροπής για μια «Δημιουργική Ευρώπη»

(xix) επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να συγχωνεύσει τα υφιστάμενα προγράμματα 
MEDIA, MEDIA Mundus και Πολιτισμός 2007· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω 
συγχώνευση ενδέχεται να υπονομεύσει την πρόοδο που επιτυγχάνεται επί του παρόντος 
στους σχετικούς τομείς· τονίζει ότι, για λόγους διαφάνειας και προβολής, είναι σημαντικό 
να δημιουργηθούν διαφορετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και ξεχωριστά κονδύλια 
για τα προγράμματα MEDIA, Πολιτισμός και τις διατομεακές συνιστώσες,

(xx) λαμβάνει υπόψη ότι η Επιτροπή προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 1.801.000.000 ευρώ· 
πιστεύει ότι το ποσό αυτό συνιστά το απόλυτο ελάχιστο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης λειτουργία του προτεινόμενου νέου πολυετούς προγράμματος· υπογραμμίζει ότι 
πολύ περιορισμένοι πόροι που προβλέπονται για τα προγράμματα Πολιτισμός και 
MEDIA δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η 
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών·

(xxi) τονίζει ότι οι ενδεικτικές πιστώσεις που προβλέπονται για τα προγράμματα MEDIA, 
Πολιτισμός και τις διατομεακές συνιστώσες δεν καθορίζονται στη νομική βάση αλλά 
μόνο στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης· τονίζει ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη 
νομική βάση σαφής κατανομή μεταξύ των διαφόρων πτυχών προκειμένου να είναι 
νομικώς δεσμευτική και να υπόκειται στην απόφαση της αρμόδιας επί του 
προϋπολογισμού αρχής·

(xxii) τονίζει ότι η απουσία ή ο περιθωριακός χαρακτήρας των επενδύσεων στον τομέα του 
πολιτισμού που παρατηρούνται επί του παρόντος σε πολλά προγράμματα και κονδύλια 
του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν αναγκαίο να αποφευχθούν η 
κατασπατάληση του καινοτόμου δυναμικού που διαθέτει ο πολιτισμός και η 
συνακόλουθη απώλεια της ευκαιρίας προώθησης της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς·

(xxiii) υποστηρίζει ότι οι δράσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», συμβαδίζοντας 
με τον διττό χαρακτήρα του τομέα, πρέπει να επιδιώκουν στόχους και αποτελέσματα που 
θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο οικονομικούς παράγοντες, αλλά και προβληματισμούς 
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα·

(xxiv) επικροτεί την ιδέα ενός χρηματοοικονομικού μέσου που θα επιλύει το πρόβλημα της 
δυσχερούς πρόσβασης των επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε 
πιστώσεις και συνιστά οι εγγυήσεις που θα παρέχονται σε ενδιάμεσους 
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χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο να παρέχονται 
με βάση προκαθορισμένα και ισοσταθμισμένα χαρτοφυλάκια και να εξασφαλίζουν ίση 
πρόσβαση σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, κερδοσκοπικές 
και μη, καθώς και μια διαφανή και ελεγχόμενη διαχείριση·

Η πρόταση της Επιτροπής για μια «Ευρώπη για τους Πολίτες»

(xxv) επισημαίνει ότι το προτεινόμενο χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του εν λόγω 
προγράμματος ανέρχεται σε 229.000.000 ευρώ, συνιστώντας πολύ περιορισμένη αύξηση 
σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του υφιστάμενου προγράμματος· τονίζει ότι το ποσό 
αυτό συνιστά το απόλυτο ελάχιστο για να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του 
προτεινόμενου προγράμματος,

(xxvi) διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι ενδεικτικές πιστώσεις για κάθε σκέλος δεν 
καθορίζονται στην πρόταση ή στα παραρτήματά της· τονίζει ότι οι πιστώσεις αυτές πρέπει 
να ενσωματωθούν στη νομική βάση προκειμένου να υπόκεινται στη λήψη απόφασης εκ 
μέρους της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής·

(xxvii) τονίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή για το νέο πρόγραμμα πρέπει να διατίθεται 
ισότιμα σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες·

(xxviii) συνιστά ένθερμα να δοθεί προτεραιότητα στον προϋπολογισμό σε ευπρόσιτα και 
μικρής κλίμακας προγράμματα που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες·

(xxix) επιμένει ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εγκριθεί μέσω της διαδικασίας συναπόφασης·

Γενικές παρατηρήσεις

(xxx) υπογραμμίζει τη σημασία της ευελιξίας όσον αφορά τις πολυετείς δαπάνες και 
επισημαίνει ότι η ύπαρξη μικρών τομέων, όπως ο ισχύων τομέας 3β, παρεμποδίζει την 
ανακατανομή πόρων μεταξύ προγραμμάτων· προτρέπει να αποφευχθούν μικροί τομείς και 
υποτομείς στο προσεχές ΠΔΠ·

(xxxi) υπενθυμίζει ότι το επενδυτικό κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε ποσό 
μεγαλύτερο των 72 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και
των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στην περίοδο 2007-
2013· θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων σε πολλά 
προγράμματα της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία ή τα χρηματοδοτικά μέσα 
εξωτερικής δράσης· τονίζει συνεπώς πόσο σημαντικό είναι να μεγιστοποιηθούν οι 
συνέργειες και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μεταξύ διαφόρων τμημάτων του 
προϋπολογισμού, ιδίως μεταξύ διαρθρωτικών πολιτικών, αφενός, και της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης, και των πολιτικών για τη νεολαία και τον πολιτισμό, αφετέρου·

(xxxii) ζητεί να αναληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κινητικότητα των ενηλίκων 
που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων 
και των εκπαιδευόμενων ενηλίκων) θα είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια·
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(xxxiii) συνιστά τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης πολιτών και φορέων στις ευκαιρίες 
που θα περιέχονται στην επόμενη πρόταση για το ΠΔΠ· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί 
σημαντικό να απλοποιηθούν οι διοικητικοί και χρηματοδοτικοί φραγμοί που συνδέονται 
με τα προγράμματα της ΕΕ·

(xxxiv) επίσης θεωρεί τις ΜΚΟ σημαντικούς παράγοντες στην επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν για το επόμενο ΠΔΠ και συνιστά ένθερμα να αναγνωριστεί ο ρόλος τους ως 
βασικών παραγόντων στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο και να τους παρασχεθεί η δέουσα 
διοικητική και χρηματική υποστήριξη, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

(xxxv) υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας για την προώθηση 
της κινητικότητας και τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της ΕΠΓ· 
υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας κατά την κατανομή των 
κονδυλίων μεταξύ της δυτικής και ανατολικής διάστασης της ΕΠΓ·

(xxxvi) υπενθυμίζει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο από τους ευρωπαίους πολίτες ως πηγή ειδήσεων και πολιτιστικού 
περιεχομένου, καθώς και ως ευκαιρία επαφής με τους πολιτικούς και τους φορείς  
χάραξης πολιτικών με διαδραστικό και συλλογικό τρόπο· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία και 
να συνεργάζονται πιο ενεργά με τους πολίτες, για παράδειγμα με τη χρήση 
προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Sharing Europe· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
διαθέσουν περισσότερες πληροφορίες του δημοσίου τομέα για επαναχρησιμοποίηση·

(xxxvii) συνιστά ένθερμα να προβλεφθεί νομική βάση για την επικοινωνιακή πολιτική και να 
αυξηθούν τόσο οι αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και οι πληρωμές για δράσεις 
επικοινωνιακής πολιτικής για να βελτιωθεί ο διάλογος με τους πολίτες.
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