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Τροπολογία 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να 
δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους 
πολίτες και σε αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις την ευκαιρία να 
δημοσιοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημοσίως απόψεις για όλους τους τομείς 
δράσης της Ένωσης, καθώς και να 
διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό 
διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις 
και την κοινωνία των πολιτών.

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της 
Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης θα πρέπει να δίδουν, με τα 
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και σε 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις την 
ευκαιρία να δημοσιοποιούν και να 
ανταλλάσσουν δημοσίως απόψεις για 
όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης, 
καθώς και να διατηρούν ανοιχτό, διαφανή 
και τακτικό διάλογο με τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 97
Helga Trüpel

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.

(2) Η πλήρης συμμετοχή των πολιτών 
στην δημοκρατική ζωή και την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προϋποθέτει ένα 
σύνολο κοινών δράσεων της Ένωσης, 
τηρουμένης της αρχής της 
επικουρικότητας, υπέρ των θεμελιωδών 
ελευθεριών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της ανοχής 
και της αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον 
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Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΑΔ 
(Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών).

Or. fr

Τροπολογία 98
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Τροπολογία 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Η διευκόλυνση της συμμετοχής των 
πολιτών στην δημοκρατική ζωή 
προϋποθέτει ένα σύνολο κοινών δράσεων 
της Ένωσης υπέρ των θεμελιωδών 
ελευθεριών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της ανοχής 
και της αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΑΔ 
(Σύμβαση για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
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θεμελιωδών ελευθεριών).

Or. fr

Τροπολογία 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
Ευρώπη, τη μακρόχρονη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις σταθερές τιμές, την 
αποτελεσματική προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος και
την προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, δεν οδηγούν πάντα στην 
ανάπτυξη ενός ισχυρού αισθήματος στους 
πολίτες ότι ανήκουν στην Ένωση.

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα αποτελεί 
στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για την 
Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
δεν υπογραμμίζουν πάντοτε με 
αποτελεσματικό τρόπο τη σύνδεση μεταξύ 
των αιτίων ενός μεγάλου εύρους 
οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων με τις ενωσιακές πολιτικές.
Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναλυθούν 
και να επανεκτιμηθούν οι πολιτικές 
αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την 
επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη,
όσο και την αδυναμία αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης της  οικονομικής και 
κυρίως της κοινωνικής κρίσης που 
πλήττει πολλά κράτη μέλη της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 101
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
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κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, 
τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
σταθερές τιμές, την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν οδηγούν 
πάντα στην ανάπτυξη ενός ισχυρού 
αισθήματος στους πολίτες ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα τη σύνδεση ανάμεσα 
στην επίλυση ενός μεγάλου εύρους 
οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων και τις ενωσιακές πολιτικές.
Με την πλήρη συμμετοχή του πολιτών 
της στην χάραξη της πολιτικής, η Ένωση 
προωθεί ένα ισχυρότερο αίσθημα στους 
πολίτες ότι ανήκουν στην Ένωση, 
επιτυγχάνοντας μια ισορροπία ανάμεσα 
στην εντύπωση της αποτυχίας της 
Ένωσης απέναντι στην κρίση και την 
επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
αφενός και τα επιτεύγματα όσον αφορά 
την ειρήνη και τη σταθερότητα, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη, καθώς και 
την προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων αφετέρου.

Or. en

Τροπολογία 102
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
Ευρώπη, τη μακρόχρονη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις σταθερές τιμές, την 
αποτελεσματική προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος και 

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές.
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την προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, δεν οδηγούν πάντα στην 
ανάπτυξη ενός ισχυρού αισθήματος στους 
πολίτες ότι ανήκουν στην Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 103
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
Ευρώπη, τη μακρόχρονη βιώσιμη 
ανάπτυξη, τις σταθερές τιμές, την 
αποτελεσματική προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος και 
την προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, δεν οδηγούν πάντα στην 
ανάπτυξη ενός ισχυρού αισθήματος στους 
πολίτες ότι ανήκουν στην Ένωση.

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα δεν έχουν 
οδηγήσει πάντα στην ανάπτυξη ενός 
ισχυρού αισθήματος στους πολίτες ότι 
ανήκουν στην Ένωση

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ανακαλύπτουν οι πολίτες ποια είναι τα επιτεύγματα. Δεν 
υπάρχει λόγος αυτά να απαριθμούνται εδώ.

Τροπολογία 104
Γεώργιος Παπανικολάου
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, 
τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
σταθερές τιμές, την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν οδηγούν 
πάντα στην ανάπτυξη ενός ισχυρού 
αισθήματος στους πολίτες ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, 
τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
σταθερές τιμές, την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
δεν οδηγούν πάντα στην ανάπτυξη ενός 
ισχυρού αισθήματος στους πολίτες ότι 
ανήκουν στην Ένωση.

Or. el

Τροπολογία 105
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 

(3) Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η 
ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με 
κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει 
προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν 
υπογραμμίζει πάντα με αποτελεσματικό 
τρόπο τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση 
ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων και τις 
ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα 
εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την 
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ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, 
τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
σταθερές τιμές, την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν οδηγούν 
πάντα στην ανάπτυξη ενός ισχυρού 
αισθήματος στους πολίτες ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, 
τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
σταθερές τιμές, την αποτελεσματική 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν οδηγούν 
πάντα στην ανάπτυξη ενός ισχυρού 
αισθήματος στους πολίτες ότι ανήκουν 
στην Ένωση, ιδιαίτερα όταν σε περιόδους 
κρίσης, η ευρωπαϊκή ιδέα απειλείται από 
αυξανόμενες ευρωσκεπτιστικές τάσεις 
που διακυβεύουν το μέλλον της Ενωμένης 
Ευρώπης.

Or. el

Τροπολογία 106
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αφιερωθεί στη σχέση μεταξύ της 
ιστορίας, της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών για την 
ιστορία και των σχετικών τους γνώσεων, 
της ταυτότητας και της επίλυσης των 
κοινωνικών προβλημάτων που η Ένωση 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, όπως: η 
μισαλλοδοξία, η ξενοφοβία, οι διακρίσεις 
και η έλλειψη πραγματικής συμφιλίωσης 
μεταξύ των εθνών. 

Or. pl

Τροπολογία 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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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 
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.

(4) Προκειμένου η Ευρώπη να έρθει πιο 
κοντά στους πολίτες της και να μπορέσουν 
να συμμετέχουν πλήρως στη οικοδόμηση 
μιας Ένωσης η οποία να εξυπηρετεί 
καλύτερα τις προσδοκίες και να 
ανταποκρίνεται στις ανησυχίες τους, είναι 
απαραίτητο να αναληφθούν ποικίλες 
δράσεις οι οποίες να απευθύνονται σε όλα 
τα άτομα που διαμένουν στην επικράτεια 
της Ένωσης και να τους παρέχουν την 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
ανταλλαγές και σε δραστηριότητες
συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. Ο 
θεσμός της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων 
πολιτών παρέχει μια ευκαιρία που δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να 
συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 108
Marco Scurria

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 
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.

(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 
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.
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Or. it

Τροπολογία 109
Isabelle Thomas

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 
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.

(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 
συντονισμένων προσπαθειών μέσα από 
δραστηριότητες σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό, 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.

Or. en

Τροπολογία 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Για το πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη, προκειμένου να βελτιωθεί 
η συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών 
στα θέματα της ΕΕ, το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2012 σχετικά με τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις και τη διαθεσιμότητά τους 
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ1, στην 
παράγραφο 2 του οποίου ζητείται από την 
Επιτροπή να φροντίσει ώστε να τυγχάνει 
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πλήρους σεβασμού το δικαίωμα κάθε 
πολίτη της ΕΕ να απευθύνεται στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ σε οποιαδήποτε 
επίσημη γλώσσα της ΕΕ και να 
εξασφαλίζεται η διάθεση των δημόσιων 
διαβουλεύσεων σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ, η ίση μεταχείρισή τους 
και η μη ύπαρξη διακρίσεων από πλευράς 
γλώσσας μεταξύ των διαβουλεύσεων.
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Τροπολογία 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση του προγράμματος
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2007-2013 με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά καθορίζεται 
ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την 
προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
τους δήμους και την υποστήριξη της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

(5) Στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση του προγράμματος
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2007-2013 με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά καθορίζεται 
ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την 
προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και την 
υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών.

Or. fr
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Τροπολογία 112
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2007-2013 με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά καθορίζεται 
ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την 
προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
τους δήμους και την υποστήριξη της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

(5) Στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
για τη θέσπιση του προγράμματος 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2007-2013 με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά καθορίζεται 
ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την 
προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
τους δήμους και την υποστήριξη της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ιδίως 
των νέων.

Or. el

Τροπολογία 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(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 των μέσων 
δράσης, της περαιτέρω προβολής και της 
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ενίσχυση του ενδιαφέροντος για ζητήματα 
της Ένωσης.

ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των πολιτών
για ζητήματα της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 114
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, 
την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας 
και του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας των φύλων και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και της 
περιφερειακής πολιτικής.

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, 
την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της 
νεολαίας, του εθελοντισμού και του 
πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της ισότητας 
των φύλων και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης και της περιφερειακής 
πολιτικής.

Or. el

Τροπολογία 115
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, 
την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, 
την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
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υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας 
και του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας των φύλων και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και της 
περιφερειακής πολιτικής.

υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας 
και του πολιτισμού, του αθλητισμού, της 
δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης και της 
περιφερειακής πολιτικής.

Or. el

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, 
την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας 
και του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας των φύλων και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης και της 
περιφερειακής πολιτικής.

(7) Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων 
και την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και 
περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των 
ενδιαφερομένων θα πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικές συνέργειες με άλλα 
προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους 
τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων, της εκπαίδευσης, της νεολαίας 
και του πολιτισμού, του αθλητισμού, της 
δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης και της 
περιφερειακής πολιτικής.

Or. fi

Τροπολογία 117
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις, όπου θα περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, συναντήσεις, δικτύωση και 
κοινά πλειονομερή σχέδια, επαφές και 
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έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής ή επί ζητημάτων 
που θεωρούν οι πολίτες ότι είναι μείζονος 
ενδιαφέροντος για τους ίδιους, με σκοπό 
την τόνωση όλων των πτυχών της 
δημόσιας ζωής.

Or. en

Τροπολογία 118
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό και 
ενημέρωση σχετικά με καθοριστικές 
στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία, 
πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης, τις αρμοδιότητες και τη 
λειτουργία τους, καθώς και συζητήσεις επί 
ζητημάτων ευρωπαϊκής πολιτικής, με 
σκοπό την τόνωση όλων των πτυχών της 
δημόσιας ζωής.

Or. el
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Τροπολογία 119
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία και για την παροχή κινήτρων για 
έναν κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο 
σχετικά με το μέλλον της ΕΕ, 
πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
και τη λειτουργία τους, καθώς και 
συζητήσεις επί ζητημάτων ευρωπαϊκής 
πολιτικής, με σκοπό την τόνωση όλων των 
πτυχών της δημόσιας ζωής.

Or. it

Τροπολογία 120
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
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ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

ιστορία,  πρωτοβουλίες με στόχο να μην 
λησμονηθούν ποτέ τα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

Or. pl

Τροπολογία 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες, απευθυνόμενες 
ειδικότερα στους νέους, για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

Or. fr

Τροπολογία 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, περιλαμβανομένων επισκέψεων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και 
συζητήσεις επί ζητημάτων ευρωπαϊκής 
πολιτικής, με σκοπό την τόνωση όλων των 
πτυχών της δημόσιας ζωής.

Or. es

Τροπολογία 123
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, όπως είναι το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας για την ευρωπαϊκή 
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τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

ιστορία του 20ου αιώνα και την ιστορία 
της ευρωπαϊκής ολοκληρωσης, και τα 
ευρωπαϊκά όργανα για την επίλυση 
προβλημάτων που ανακύπτουν από την 
κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
από τις δημόσιες αρχές, καθώς και 
συζητήσεις επί ζητημάτων ευρωπαϊκής 
πολιτικής, με σκοπό την τόνωση όλων των 
πτυχών της δημόσιας ζωής.

Or. el

Τροπολογία 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας 
ζωής.

(8) Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα με διάφορες 
δράσεις και να περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συναντήσεις, επαφές και 
συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που 
έχουν σχέση με τη συμμετοχή των 
πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, 
πρωτοβουλίες για προβληματισμό σχετικά 
με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και τη λειτουργία 
τους, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων 
ευρωπαϊκής πολιτικής ή οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν διακρατικό 
ενδιαφέρον για ορισμένους ευρωπαίους 
πολίτες, με σκοπό την τόνωση όλων των 
πτυχών της δημόσιας ζωής.

Or. fr

Τροπολογία 125
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 με 
θέμα «Ευρωπαϊκή συνείδηση και 
ολοκληρωτισμός» και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 9ης-10ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με τη μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη 
υπογραμμίζουν τη σημασία της 
διατήρησης στη μνήμη των γεγονότων 
του παρελθόντος ως μέσου υπέρβασης 
του παρελθόντος και οικοδόμησης του 
μέλλοντος, και τονίζουν την αξία του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
διευκόλυνση, την ανταλλαγή και την 
προώθηση της συλλογικής μνήμης αυτών 
των εγκλημάτων. Ως εκ τούτου πρέπει να 
λαμβάνεται επίσης υπόψη η σημασία των 
ιστορικών, πολιτιστικών και 
διαπολιτισμικών πτυχών, της ανάπτυξης 
των υφισταμένων δεσμών μεταξύ της 
μνήμης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και των αξιών που ενώνουν τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fi

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ευκταίο και σκόπιμο οι χρηματοδοτικοί 
πόροι να κατανέμονται μεταξύ των δύο 
σκελών του προγράμματος κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε η ενασχόληση με κοινές για 
τους Ευρωπαίους κληρονομιές και η 
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ανταλλαγή της συλλογικής μνήμης δεινών 
και επιτευγμάτων να μπορεί να συμβάλει 
στη γένεση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
παιδείας από κοινού με άμεσες δράσεις 
που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των πολιτών εντός του 
πλαισίου του προγράμματος.

Or. fi

Τροπολογία 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Οι αλλεπάλληλες διευρύνσεις της 
Ένωσης και τα παλαιά και τα νέα 
μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία 
συνοδεύτηκαν από αυξημένη 
κινητικότητα και πολλαπλασιασμό των 
ανταλλαγών μεταξύ των ατόμων 
κατέστησαν την Ένωση έναν χώρο 
μεγάλης πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλίας. Η άσκηση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας βασίζεται στην αμοιβαία 
κατανόηση η οποία αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την ενίσχυση της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής 
συνοχής, αλλά και την καταπολέμηση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της 
μισαλλοδοξίας. Έχει συνεπώς ιδιαίτερη 
σημασία να προωθηθεί κάθε δράση που 
αποσκοπεί στην διευκόλυνση και την 
ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου 
και τον σεβασμό της πολιτιστικής και 
γλωσσικής ποικιλομορφίας σύμφωνα με 
την σύμβαση της Unescο του 2005 για 
την προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης.

Or. fr
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Τροπολογία 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 β) Ο ρόλος της εκπαίδευσης, 
περιλαμβανομένης της ανεπίσημης και 
της άτυπης εκπαίδευσης, είναι 
θεμελιώδους σημασίας τόσο για την 
εκπαίδευση σε σχέση με την ιθαγένεια 
όσο και για την άσκησή της δεδομένου 
ότι ευνοεί τη χειραφέτηση των 
μεμονωμένων ατόμων, προωθεί την 
αλληλεγγύη και την αμοιβαία κατανόηση 
και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Έχει 
συνεπώς σημασία να αναπτυχθεί η γνώση 
περί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από 
την πλέον νεαρή ηλικία και να προωθηθεί 
η αναγνώριση της εθελοντικής 
συμμετοχής, να προβληθούν τα προσόντα 
και οι ικανότητες που αποκτώνται στο 
πλαίσιο αυτό και να αρθούν τα εμπόδια 
που υπάρχουν σε διαμεθοριακό επίπεδο. 
Ακόμη, η αναγνώριση του καταστατικού 
της ευρωπαϊκής εταιρείας θα πρέπει να 
διευκολύνει την εκτέλεση διαμεθοριακών 
προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

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 

(9) Μια οριζόντια διάσταση του 
προγράμματος εξασφαλίζει την αξιοποίηση 
και τη δυνατότητα για μεταφορά όλων των 
δράσεων, συζητήσεων και σχεδίων των 
πολιτών που έχουν σαφή σύνδεση με την 
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μακροχρόνια βιωσιμότητα. Για τον σκοπό 
αυτό, οι δρομολογούμενες 
δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν σαφή 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική 
ατζέντα και να χαίρουν ανάλογης 
προβολής.

ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, ενισχύουν τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Ένωσης και 
προωθούν το πνεύμα συμμετοχής στα 
κοινά. Πέραν τούτου είναι μέγιστης 
σημασίας να προαχθούν δράσεις που 
αποβλέπουν στην ενίσχυση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και στο 
σεβασμό της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, όπως αναφέρεται στη 
Σύμβαση της UNESCO του 2005, για την 
προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων.

Or. en

Τροπολογία 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 ατζέντα και να 
χαίρουν ανάλογης προβολής.

(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 τυγχάνουν ανάλογης 
προβολής, σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 131
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιχορηγήσεις λειτουργίας και επιχορηγήσεις δράσης πρέπει να χορηγούνται βάσει της 
ποιότητας της εφαρμογής και όχι βάσει γεωγραφικών δεικτών.

Τροπολογία 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 των πολιτών 
και των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών απ’ όλα τα κράτη μέλη στα 
διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες, με 
σεβασμό του πολυγλωσσικού χαρακτήρα 
της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 133
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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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 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 και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Η συμμετοχή των φυσικών 
προσώπων σε μια χώρα ή σε ένα 
υπερπόντιο έδαφος που έχουν την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια και των αρμόδιων 
δημόσιων ή/και ιδιωτικών οργανώσεων 
και των θεσμικών οργάνων ενός 
υπερπόντιου εδάφους πρέπει να 
επαινείται και να ενθαρρύνεται ώστε να 
ενισχύονται οι δεσμοί με την Ένωση και 
να προβάλλονται οι αξίες της με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στα εδάφη αυτά 
που αποτελούν προκεχωρημένα φυλάκια 
της Ένωσης στον κόσμο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες των ΥΧΕ, ως ευρωπαίοι πολίτες, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα αυτό. Η νέα απόφαση σχετικά με τις εταιρείες των υπερπόντιων εδαφών προβλέπει 
ότι τα ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Τροπολογία 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι προσχωρούσες χώρες, οι 
υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες, αφενός, που ωφελούνται 
από την προενταξιακή στρατηγική, και οι 
χώρες ΕΖΕΣ, αφετέρου, που είναι μέλη της 
συμφωνίας ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως 
δυνητικοί συμμετέχοντες σε προγράμματα 
της ΕΕ, σύμφωνα με τις συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί.

(11) Οι προσχωρούσες χώρες, οι 
υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες, αφενός, που ωφελούνται 
από την προενταξιακή στρατηγική, και οι 
χώρες ΕΖΕΣ, αφετέρου, που είναι μέλη της 
συμφωνίας ΕΟΧ και οι χώρες που 
συμμετέχουν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,
αναγνωρίζονται ως δυνητικοί 
συμμετέχοντες σε προγράμματα της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί.

Or. fr

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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

Or. fi

Τροπολογία 137
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) 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 σχετίζονται με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το πρόγραμμα θα πρέπει να
παρακολουθείται τακτικά και να 
αξιολογείται ανεξάρτητα σε συνεργασία 
με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ούτως
ώστε να είναι εφικτές οι αναγκαίες
αναπροσαρμογές σε περίπτωση μη 
δέουσας υλοποίησης των μέτρων.

(14) Το πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται
σε τακτική παρακολούθηση και 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε 
να δίδεται η δυνατότητα για τις 
αναπροσαρμογές που είναι αναγκαίες για 
την ορθή εφαρμογή των μέτρων, με την 
συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των 
εμπλεκομένων μερών.

Or. fr

Τροπολογία 139
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου των 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης, της ανίχνευσης και της 
διερεύνησης των παρατυπιών, της 
ανάκτησης των απολεσθέντων, των 
εσφαλμένως καταβληθέντων ή των μη 
ορθώς χρησιμοποιηθέντων χρημάτων 
και, εφόσον χρειάζεται, με την επιβολή 
κυρώσεων.

(15) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων 
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου των 
δαπανών, όπως προβλέπεται στους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα μέτρα εξηγούνται στους νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Η τροπολογία 
ενημερώνει το κείμενο σύμφωνα με του νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς και συντομεύει τη 
διατύπωση.

Τροπολογία 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε 
επιχορηγήσεις για σχέδια με μεγάλο 
αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται
άμεσα με τις πολιτικές της ΕΕ και 
αποσκοπούν στη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της 
ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η 
υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να 
απλοποιηθεί περαιτέρω με εφάπαξ 
χρηματοδότηση, χρηματοδότηση κατ' 
αποκοπή και με την εφαρμογή πινάκων 
κόστους ανά μονάδα.

(16) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
αποδοθεί στα προγράμματα μεσαίου και 
μικρού μεγέθους, ακόμη και αν πρόκειται 
για προγράμματα μικρής εμβέλειας, ιδίως
στα κράτη μέλη στα οποία οι 
δραστηριότητες της κοινωνίας των 
πολιτών ή η συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά και την πολιτική είναι μικρή. Τα 
σημαντικότερα κριτήρια επιλογής του 
προγράμματος πρέπει να σχετίζονται στην 
διακρατική διάσταση και την συμμετοχή
των πολιτών. Επιπλέον, σύμφωνα με την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η υλοποίηση του 
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προγράμματος θα πρέπει να απλοποιηθεί 
περαιτέρω με εφάπαξ χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και με την 
εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

Or. fr

Τροπολογία 141
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε επιχορηγήσεις 
για σχέδια με μεγάλο αντίκτυπο, ιδίως 
σχέδια που σχετίζονται άμεσα με τις 
πολιτικές της ΕΕ και αποσκοπούν στη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής 
ατζέντας της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να απλοποιηθεί 
περαιτέρω με εφάπαξ χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και με την 
εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

(16) Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
επιχορηγήσεις για σχέδια με μεγάλο 
αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται 
άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης και που 
έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της
Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει 
να απλοποιηθεί περαιτέρω κατά τρόπο 
που να επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση 
σχεδίων μικρής κλίμακας και δύσκολα 
προσεγγίσιμων ομάδων, μεταξύ άλλων με 
εφάπαξ χρηματοδότηση, χρηματοδότηση 
κατ' αποκοπή και με την εφαρμογή 
πινάκων κόστους ανά μονάδα. Εντός των 
ορίων του δημοσιονομικού κανονισμού, 
πρέπει να εξετασθούν, όπου απαιτείται, η 
ενσωμάτωση της εθελοντικής εργασίας 
ως συγχρηματοδότησης ή 
προχρηματοδότησης των σχεδίων, η
μείωση των ορίων και των όγκων για 
συγχρηματοδότηση, οι εφαρμογές σχεδίου 
δύο βαθμίδων και ένα μεγαλύτερος εύρος 
προθεσμιών.

Or. en
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Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε επιχορηγήσεις 
για σχέδια με μεγάλο αντίκτυπο, ιδίως 
σχέδια που σχετίζονται άμεσα με τις 
πολιτικές της ΕΕ και αποσκοπούν στη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής 
ατζέντας της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να απλοποιηθεί 
περαιτέρω με εφάπαξ χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και με την 
εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε επιχορηγήσεις 
για σχέδια ανεξαρτήτως μεγέθους, τα 
οποία όμως έχουν μεγάλο αντίκτυπο ή 
παρουσιάζουν με οιονδήποτε άλλο τρόπο 
μείζονες δυνατότητες, ιδίως σχέδια που 
σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης ή 
με ζητήματα που θεωρούν οι πολίτες ότι 
είναι μείζονος ενδιαφέροντος και 
αποσκοπούν στη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της 
Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει 
να απλοποιηθεί περαιτέρω με ένα 
συνδυασμό εφάπαξ χρηματοδότησης, 
χρηματοδότησης κατ' αποκοπή και 
πινάκων κόστους ανά μονάδα, ούτως ώστε 
να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη το 
πραγματικό κόστος των σχεδίων, και 
ειδικότερα οι ειδικές δαπάνες των 
σχεδίων που προκύπτουν από την 
γεωγραφική τους θέση.

Or. fi

Τροπολογία 143
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε επιχορηγήσεις 
για σχέδια με μεγάλο αντίκτυπο, ιδίως 
σχέδια που σχετίζονται άμεσα με τις 
πολιτικές της ΕΕ και αποσκοπούν στη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής 

(16) Προτίμηση θα δοθεί σε επιχορηγήσεις 
για σχέδια, ανεξαρτήτως μεγέθους, τα 
οποία όμως έχουν μεγάλο αντίκτυπο ή 
παρουσιάζουν με οιονδήποτε άλλο τρόπο 
μείζονες δυνατότητες, ιδίως σχέδια που 
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ατζέντας της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, η υλοποίηση του 
προγράμματος θα πρέπει να απλοποιηθεί 
περαιτέρω με εφάπαξ χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και με την 
εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης ή
με ζητήματα που θεωρούν οι πολίτες ότι 
είναι μείζονος ενδιαφέροντος και 
αποσκοπούν στη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της 
Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει 
να απλοποιηθεί περαιτέρω με εφάπαξ 
χρηματοδότηση, χρηματοδότηση κατ' 
αποκοπή και με την εφαρμογή πινάκων 
κόστους ανά μονάδα, όπως προβλέπεται 
για επιχορηγήσεις μικρού ύψους στους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης.. Δικαιούχοι 
επιχορηγήσεων λειτουργίας θα έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
χρηματοδότησης κατ' αποκοπή ή 
χρηματοδότησης βάσει του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι απλοποιήσεις σχετικά με την  εφάπαξ χρηματοδότηση κλπ. περιγράφονται στους νέους 
δημοσιονομικούς κανονισμούς. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπονόμευσης της 
χρηματοδοτικής βάσης πολυάριθμών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να 
διατηρηθεί στο νέο πρόγραμμα μια δυνατότητα επιλογής μεταξύ χρηματοδότησης κατ' αποκοπή 
και χρηματοδότησης βάσει του προϋπολογισμού. Παράπονα του EACEA σχετικά με το φόρτο 
εργασίας που συνεπάγονται οι επιχορηγήσεις λειτουργίας βάσει του προϋπολογισμού δεν 
μπορούν να αποτελέσουν βάση για να μετατραπούν όλες οι χρηματοδοτήσεις σε χρηματοδότηση 
κατ' αποκοπή.

Τροπολογία 144
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο 
πρόγραμμα "Ευρώπη για τους πολίτες", 
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η Επιτροπή καλείται να κάνει σαφέστερες 
προκηρύξεις με ξεκάθαρες διαδικασίες 
κατάθεσης, ώστε να επτυγχάνεται η 
άμεση υποβολή τους από τους πολίτες.

Or. el

Τροπολογία 145
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενισχύσει τη μνήμη και να βελτιώσει 
την ικανότητα των πολιτών για συμμετοχή 
στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

–να ενισχύσει τη συμβολή στην 
κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την 
Ένωση και τη συμβολή σ’ αυτήν, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης 
της μνήμης και της ανάπτυξης ενός 
αισθήματος κοινής ιστορίας.

Or. en

Τροπολογία 146
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενισχύσει τη μνήμη και να βελτιώσει 
την ικανότητα των πολιτών για 
συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

– να ευνοήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
και να βελτιώσει τις συνθήκες για 
συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, 
καθώς και να συμβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση για τις πολιτικές και τα 
πολιτικά δρώμενα της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενισχύσει τη μνήμη και να βελτιώσει 
την ικανότητα των πολιτών για 
συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

– να ενισχύσει την συμμετοχή των 
πολιτών στην δημοκρατική ζωή της
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενισχύσει τη μνήμη και να βελτιώσει 
την ικανότητα των πολιτών για συμμετοχή 
στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

– να ενισχύσει τη μνήμη, να προβάλει μία 
Ευρώπη ενωμένη στην πολιτιστική της 
πολυμορφία και να βελτιώσει την 
ικανότητα των πολιτών για συμμετοχή στα 
κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να διευκολύνει τις ανταλλαγές, τον 
διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ των πολιτών·

Or. fr
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Τροπολογία 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να προβάλει καλύτερα την ιστορία της 
Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων.

Or. fr

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, την κοινή ιστορία, και τις 
κοινές αξίες και την ταυτότητα, καθώς και 
τον σκοπό της Ένωσης όσον αφορά την 
προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της, 
της πολιτισμικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας της και της ευημερίας των 
λαών της, μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
ανάπτυξης δικτύων, αλλά και φέροντας 
σε επαφή άτομα από τοπικές κοινότητες 
από ολόκληρη την Ευρώπη, για να 
μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και να αποκομίσουν διδάγματα από την 
ιστορία.

Or. fi

Τροπολογία 152
Isabelle Thomas
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, 
την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, 
καθώς και τον σκοπό της Ένωσης όσον 
αφορά την προαγωγή της ειρήνης, των 
αξιών της, της πολιτισμικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας της και της 
ευημερίας των λαών της, μέσα από την 
τόνωση των δράσεων, του 
προβληματισμού και της ανάπτυξης 
δικτύων, αλλά και φέροντας σε επαφή 
άτομα από τοπικές κοινότητες από 
ολόκληρη την Ευρώπη, για να 
μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και να αποκομίσουν διδάγματα από την 
ιστορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «διάλογος» στενεύει την εμβέλεια κατά τρόπο περιττό.

Τροπολογία 153
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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. Βελτίωση της γνώσης της ευρωπαϊκής 
ιστορίας και των θεσμικών της οργάνων 
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης.

Or. fr
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Τροπολογία 154
Piotr Borys

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, την πολιτιστική κληρονομιά, 
την ιστορία, την ταυτότητα και τον σκοπό 
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης.

Or. en

Τροπολογία 155
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, την ιστορία, τον πολιτισμό,
την ταυτότητα και τον σκοπό της Ένωσης 
μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του 
προβληματισμού και της δικτύωσης.

Or. el

Τροπολογία 156
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 

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

από την τόνωση του διαλόγου, του 
προβληματισμού και της δικτύωσης

Or. it

Τροπολογία 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, την ιστορία, την ταυτότητα 
και τον σκοπό της Ένωσης, την αγωγή 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια μέσα 
από την τόνωση του διαλόγου, του 
προβληματισμού και της δικτύωσης·

Or. fr

Τροπολογία 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 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, την ιστορία, την ταυτότητα 
και τον σκοπό της Ένωσης μέσα από την 
τόνωση του διαλόγου, του 
προβληματισμού και της δικτύωσης·
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
προσέγγιση μεταξύ πολιτών και ενώσεων 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. es
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρόοδος θα μετρηθεί 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.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Βελτίωση της ανοχής και της 
αμοιβαίας κατανόησης, ιδίως μέσω του 
σεβασμού της πολιτιστικής και της 
γλωσσικής ποικιλομορφίας και της 
προώθησης του διαπολιτισμικού 
διαλόγου μεταξύ όλων των γυναικών και 
των ανδρών που διαμένουν στην 
επικράτεια της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 161
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η 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 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.

Or. en

Τροπολογία 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η 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 της συμμετοχής των 
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και 
στα κοινά, άμεσα ή μέσω των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που τους εκπροσωπούν, μέσα από την 
ενίσχυση της κατανόησης και της 
συμμετοχής από τους πολίτες της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής της 
Ένωσης, ευνοώντας την ανάπτυξη του 
εθελοντισμού και την αναγνώριση της 
δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η 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. Προώθηση της προσέγγισης των 
πολιτών και του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και 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.

Or. fr

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των 
οργανισμών που ασχολούνται με τον 
πολιτισμό και την εθνική μνήμη.

Or. pl

Τροπολογία 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια (α) Ευρωπαϊκή ιστορία και 
διαπολιτισμικός διάλογος

Or. fr

Τροπολογία 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια (α) Μνήμη και προώθηση ενός 
αισθήματος ότι οι πολίτες μοιράζονται 
μια κοινή ιστορία και ανήκουν στην 
Ένωση, προάγοντας την ειρήνη, τις 
κοινές αξίες, την ευημερία των λαών σε 
συνδυασμό με το σεβασμό της 
πολιτισμικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού, της 
δικτύωσης, των κοινωνικών σχεδίων με 
στόχο να φέρει σε επαφή άτομα από 
τοπικές κοινότητες από ολόκληρη την 
Ευρώπη, για να μοιραστούν και να 
ανταλλάξουν εμπειρίες.
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Or. en

Τροπολογία 168
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά

(β) Προώθηση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας με την συμμετοχή των πολιτών 
στη λήψη των αποφάσεων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
νέων δημοκρατικών διαδικασιών και 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά

(β) Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, συμμετοχή στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά

Or. fr

Τροπολογία 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά».

β) «προώθηση της συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διαδικασίες, στα κοινά και 
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στην αίσθηση της κοινής αναφοράς στην 
Ένωση».

Or. es

Τροπολογία 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά

(β) Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες, διαπολιτισμικός διάλογος και
συμμετοχή στα κοινά

Or. fr

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, μεταξύ 
άλλων, τους ακόλουθους τύπους δράσεων, 
οι οποίες υλοποιούνται σε διακρατική 
βάση ή με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση:

2. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, μεταξύ 
άλλων, τους ακόλουθους τύπους δράσεων, 
οι οποίες υλοποιούνται σε διακρατική 
βάση ή με ευρωπαϊκή διάσταση:

Or. fi

Τροπολογία 173
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συναντήσεις πολιτών, αδελφοποιήσεις
πόλεων

αδελφοποίηση πόλεων·

Or. fr

Τροπολογία 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- προγράμματα συνεργασίας πολιτών επί 
του θέματος της ιθαγένειας·

Or. fr

Τροπολογία 175
Hans-Peter Martin

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 ιδιωτών 
και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων,

Or. de

Τροπολογία 176
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Δημιουργία και λειτουργία διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων και δικτύων

– Δημιουργία και λειτουργία διακρατικών 
εταιρικών σχέσεων, δικτύων και 
πλατφορμών συνεργασίας της κοινωνίας 
των πολιτών

Or. el

Τροπολογία 177
Χρυσούλα Παλιαδέλη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σε κρατικό επίπεδο, ενίσχυση της 
συνεργασίας τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών αρχών, της κοινωνίας των 
πολιτών και μέσων μαζικής ενημέρωσης 
για την κατανόηση του αντικτύπου των 
ευρωπαϊκών πολιτικών στις εθνικές και 
τοπικές πολιτικές

Or. el

Τροπολογία 178
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

– στήριξη, περιλαμβανομένης και της 
διαρθρωτικής στήριξης, οργανώσεων που 
αναπτύσσουν διακρατικές 
δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία 180
Isabelle Thomas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

– στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο … των 
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 
XX/2012 [Δημοσιονομικού Κανονισμού], 
όπως το Διεθνές Ευρωπαϊκό Κίνημα, το 
δίκτυο Οίκων της Ευρώπης (EUNET), ο 
Σύλλογος Jean Monnet και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Robert Schuman

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προαναφερθείσες οργανώσεις αντιπροσωπεύουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που έχουν ως μοναδικό σκοπό την προώθηση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή 
συνδέονται με τόπους μνήμης των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο τους και αυτό 
των μελών του δικτύου τους καλύπτουν ως εκ τούτου πλήρως τους στόχους του προγράμματος. 

Τροπολογία 181
Doris Pack



PE496.350v01-00 48/87 AM\912800EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

–Διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων 
όπως:

Or. en

Τροπολογία 182
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα ευρωπαϊκά δίκτυα που επιδιώκουν 
στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

Or. en

Τροπολογία 183
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο) – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• το Διεθνές Ευρωπαϊκό Κίνημα

Or. en

Τροπολογία 184
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο) – περίπτωση 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• το δίκτυο Οίκων της Ευρώπης 
(EUNET)

Or. en

Τροπολογία 185
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά κέντρα που 
επιδιώκουν στόχο ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος:

Or. en

Τροπολογία 186
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο) – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• ο Σύλλογος Jean Monnet

Or. en

Τροπολογία 187
Doris Pack

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1 (νέο) – περίπτωση 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• το Ευρωπαϊκό Κέντρο Robert Schuman

Or. en

Τροπολογία 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 και μελέτες σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ιστορία και την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση·

Or. fr

Τροπολογία 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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 με την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων 
και με στόχο να διατηρηθεί ζωντανή η 
μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 
κάτω από ολοκληρωτικά καθεστώτα, 
όπως αυτά του ναζισμού και του 
σταλινισμού, καθώς και αυτά που 
διαπράχθηκαν εξαιτίας της 
αποικιοκρατίας, αλλά και να προωθηθούν 
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ο προβληματισμός και οι δράσεις για την 
αμοιβαία κατανόηση, το σεβασμό και την 
ειρήνη

Or. en

Τροπολογία 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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, ιδίως με στόχο να 
διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κάτω από 
τα καθεστώτα του ναζισμού, του φασισμού
και του σταλινισμού και όλων των 
δικτατοριών που σάρωσαν την Ευρώπη·

Or. es

Τροπολογία 191
Marek Henryk Migalski

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, ιδίως με στόχο να 
διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κάτω από 
τα καθεστώτα του ναζισμού και του 
κομμουνισμού, μεταξύ άλλων του 
σταλινισμού,

Or. pl
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Τροπολογία 192
Marco Scurria

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, ιδίως με στόχο να διατηρηθεί 
ζωντανή η μνήμη των εγκλημάτων που 
διαπράχθηκαν κάτω από τα καθεστώτα του 
ναζισμού και του σταλινισμού

Or. it

Τροπολογία 193
Χρυσούλα Παλιαδέλη

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, ιδίως με στόχο να 
διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κάτω από 
τα καθεστώτα του ναζισμού και του 
σταλινισμού και με απωτερο σκοπό τη 
διατήρηση της ειρήνης και της 
συνύπαρξης στην Ευρώπη·

Or. el

Τροπολογία 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επέτειοι, συζητήσεις και αξιοποίηση 
των σημαντικότερων ιστοτόπων και 
αρχείων που παρέχουν την δυνατότητα 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιστορία 
της αποικιοκρατίας, των θρησκευτικών 
πολέμων, των πολεμικών αναμετρήσεων 
μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και των 
συνεπειών του ναζισμού, η ιδιαίτερη 
φύση του οποίου, λόγω της ομολογημένης 
θελήσεώς του για εξόντωση δεν πρέπει 
επ' ουδενί συν τω χρόνω να αμβλυνθεί, 
του σταλινισμού και των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων, και συγκεκριμένα των 
φασιστικών και των στρατιωτικών·

Or. fr

Τροπολογία 195
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των 
ηλικιωμένων στη διατήρηση της μνήμης 
ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την 
ευρωπαϊκή ιστορία

Or. el

Τροπολογία 196
Marek Henryk Migalski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εορτασμός της επετείου σημαντικών 
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ιστορικών συμβάντων και προώθηση των 
σχετικών γνώσεων,

Or. pl

Τροπολογία 197
Marek Henryk Migalski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–στήριξη των οργανώσεων που 
συμβάλλουν στη διάδοση της ιστορικής 
αλήθειας,

Or. pl

Τροπολογία 198
Χρυσούλα Παλιαδέλη

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προβληματισμός σχετικά με την 
αυξανόμενη τάση αμφισβήτησης της 
ευρωπαϊκής ιδέας, ιδίως από τους νέους 
και αναζήτηση μεθόδων για την 
αντιστροφή του ευρωσκεπτικισμού·

Or. el

Τροπολογία 199
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– Πρωτοβουλίες με σκοπό να αυξηθεί η 
κατανόηση από μεγαλύτερο αριθμό 
πολιτών για τη δομή της ΕΕ και τη 
λειτουργία των θεσμικών της οργάνων

Or. de

Τροπολογία 200
Iosif Matula

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 
αναφορικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τη λειτουργία τους και παροχής 
περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά.

Or. ro

Τροπολογία 201
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
της ξενοφοβίας

Or. el

Τροπολογία 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκπαιδευτικά προγράμματα 
αναπτυσσόμενα στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των 
επιπέδων και δη από την πλέον νεαρή 
ηλικία

Or. fr

Τροπολογία 203
Iosif Matula

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 

– μέτρα αύξησης της ορατότητας και της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το 
πρόγραμμα καθώς και δράσεις για τη 
χρησιμοποίηση και την περαιτέρω 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών 

Or. ro

Τροπολογία 204
Χρυσούλα Παλιαδέλη

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

– Δράσεις για τη χρησιμοποίηση και την 
περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών και 
ανάδειξη των καλών πρακτικών 
οργανώσεων και φορέων

Or. el
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Τροπολογία 205
Marco Scurria

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

– Μελέτες για ζητήματα που σχετίζονται 
με την ιδιότητα του πολίτη, τη συμμετοχή 
στα κοινά και τον εθελοντισμό

Or. it

Τροπολογία 206
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προβολή των μέσων και των οργάνων 
επίλυσης προβλημάτων όπως το Solvit, η 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής

Or. el

Τροπολογία 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών του προγράμματος στα κράτη μέλη

-στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών, κέντρων πόρων, επί του 
προγράμματος στα κράτη μέλη
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Or. fr

Τροπολογία 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών του προγράμματος στα κράτη μέλη

–στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών του προγράμματος στα κράτη μέλη
τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών του προγράμματος στα κράτη μέλη

– στήριξη ενημερωτικών/συμβουλευτικών 
δομών του προγράμματος στα κράτη μέλη, 
τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να 
παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή 
προ πάσης ανανεώσεως ή μονιμότερης 
παροχής.

Or. fr

Τροπολογία 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών 
οργανώσεων στον τομέα της ανταλλαγής 
ιστορικών εκθεμάτων.

Or. pl

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σεμινάρια

Or. fi

Τροπολογία 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα κράτη μέλη· (α) τα κράτη μέλη και οι υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες των ΥΧΕ, ως ευρωπαίοι πολίτες, θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα αυτό. Η νέα απόφαση σχετικά με τις εταιρείες των υπερπόντιων εδαφών προβλέπει 
ότι τα ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Τροπολογία 213
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι προσχωρούσες χώρες, οι υποψήφιες 
χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους 
όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
των χωρών αυτών στα προγράμματα της 
Ένωσης που έχουν εκπονηθεί στις 
αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, τις 
αποφάσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης ή 
παρόμοιες συμφωνίες·

β) οι προσχωρούσες χώρες, οι υποψήφιες 
χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους 
όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
των χωρών αυτών στα προγράμματα της 
Ένωσης που έχουν εκπονηθεί στις 
αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, τις 
αποφάσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης ή 
παρόμοιες συμφωνίες· Τα έργα ή τα 
σχέδια που θα χρηματοδοτούνται 
οφείλουν να σέβονται και να συμφωνούν 
με τις αρχές και τις αξίες της Ε.Ε., της 
καλής πολιτικής γειτονίας, της 
συνεργασίας, της συμφιλίωσης και του 
αλληλοσεβασμού μεταξύ των λαών.

Or. el

Τροπολογία 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) οι χώρες που συμμετέχουν στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Or. fr

Τροπολογία 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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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 αναπτύσσουν 
δραστηριότητα για την ιθαγένεια και την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τον 
διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ των πολιτών, ιδίως 
στις δημόσιες αρχές και τις τοπικές και 
περιφερειακές οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και συγκεκριμένα τις 
πολιτιστικές οργανώσεις, τις ενώσεις
νέων, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα και τις ομάδες πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 216
Marek Henryk Migalski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 ή μεριμνούν για 
την ιστορία των χωρών της Ένωσης και 
την επίδρασής της στην ταυτότητα των 
πολιτών των κρατών της Ένωσης, 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.

Or. pl
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Τροπολογία 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 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 εθελοντών και
επιζησάντων) καθώς και σε εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα.

Or. es

Τροπολογία 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 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), τα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 
καθώς και σε πολιτιστικά ινστιτούτα και 
ιστορικά ιδρύματα.

Or. pl
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Τροπολογία 219
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

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 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. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξασφαλίζει την απλοποίηση των 
διοικητικών και των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών ώστε να καταστήσει ευχερή
την πρόσβαση στο πρόγραμμα.

Or. it

Τροπολογία 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή μεριμνά για την 
παρουσία στο πλαίσιο της επιτροπής 
ικανού αριθμού εκπροσώπων από την 
κοινωνία των πολιτών και συγκεκριμένα 
από τις ενώσεις νέων και τις κινήσεις 
λαϊκής εκπαίδευσης καθώς και 
εκπροσώπων από τις τοπικές δημόσιες 
αρχές.

Or. fr
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Τροπολογία 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει τακτικό διάλογο με τους 
δικαιούχους του προγράμματος και τους
συναφείς ενδιαφερομένους και 
εμπειρογνώμονες.

Η Επιτροπή έχει τακτικό διάλογο με τους 
δικαιούχους του προγράμματος καθώς και 
τους εταίρους και εμπειρογνώμονες.

Or. fr

Τροπολογία 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνέπεια και 
τη συμπληρωματικότητα του παρόντος 
προγράμματος με τα νομοθετικά μέσα σε 
άλλους τομείς δράσης της Ένωσης, 
ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, της έρευνας και καινοτομίας, 
της πολιτικής για τη διεύρυνση και της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνέπεια και 
τη συμπληρωματικότητα του παρόντος 
προγράμματος με τα νομοθετικά μέσα σε 
άλλους τομείς δράσης της Ένωσης, 
ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των 
φύλων, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, της έρευνας και καινοτομίας, 
της πολιτικής για τη διεύρυνση, της 
πολιτικής γειτονίας, ιδίως όσον αφορά 
την διαμεθοριακή της διάσταση, και της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 223
Hannu Takkula



AM\912800EL.doc 65/87 PE496.350v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται σε 
229 εκατ. ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος ανέρχεται σε 
229 εκατ. Ευρώ τουλάχιστον.]

Or. en

Τροπολογία 224

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

Or. fi

Τροπολογία 225
Marie-Christine Vergiat

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 

διαγράφεται
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αυτές είναι σχετικές με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 226
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης 
της απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη 
χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 με στόχο τη 
διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης 
παράνομης ενέργειας εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια 
συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή μια 
σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση εκ 
μέρους της Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης 
της απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί 
επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη 
χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 με στόχο τη 
διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης 
παράνομης ενέργειας εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια 
συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή μια 
σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση εκ 
μέρους της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 227
Marco Scurria

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του πρώτου και 
δεύτερου εδαφίου, οι αποφάσεις 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς και οι συμφωνίες 
επιχορήγησης και οι αποφάσεις και 

Με την επιφύλαξη του πρώτου και 
δεύτερου εδαφίου, οι αποφάσεις 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς και οι συμφωνίες 
επιχορήγησης και οι αποφάσεις και 
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συμβάσεις επιχορήγησης που απορρέουν 
από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά 
την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
την OLAF να διενεργούν τέτοιους 
λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις.

συμβάσεις επιχορήγησης που απορρέουν 
από την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά 
την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
την OLAF να διενεργούν τέτοιους 
λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις.

Or. it

Τροπολογία 228
Hannu Takkula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν το 2014

Για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται το 
2014, θα είναι δυνατόν η περίοδος 
επιλεξιμότητας των δαπανών να αρχίσει 
την 1η Ιανουαρίου 2014, υπό τον όρο ότι 
οι δαπάνες δεν προηγούνται της 
ημερομηνίας κατά την οποία υποβλήθηκε 
η αίτηση επιδότησης ή της ημερομηνίας 
έναρξης του δημοσιονομικού έτους του 
δικαιούχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2014, ακόμα 
και σε περίπτωση αναβολής της διαδικασίας.

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 1 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΚΕΛΟΣ 1: Μνήμη και ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια

ΣΚΕΛΟΣ 1: Ενίσχυση της μνήμης όσον 
αφορά την ευρωπαϊκή ιστορία και 
ανάπτυξη αισθήματος ευρωπαϊκής 
ταυτότητας·

Or. fi

Τροπολογία 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΚΕΛΟΣ 1: Μνήμη και ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια

ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή ιστορία και 
διαπολιτισμικός διάλογος

Or. fr

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 1 – 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.

διαγράφεται

Or. fi
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Τροπολογία 232
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 1 – 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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 233
Helga Trüpel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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.

Το σκέλος αυτό θα στηρίζει
δραστηριότητες με τις οποίες θα 
απευθύνεται κάλεσμα για προβληματισμό 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις 
κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή 
έννοια, λαμβανομένης υπόψη της 
ισότητας των φύλων. Ενδέχεται να 
διατεθούν κονδύλια για πρωτοβουλίες που 
παρακινούν σε προβληματισμό σχετικά με
τα αίτια της εμφάνισης των 
απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη 
ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του 
ναζισμού, του σταλινισμού και των 
απολυταρχικών κομμουνιστικών 
καθεστώτων, χωρίς να εξαντλούνται σε 
αυτά) και της αποικιοκρατίας, και 
αποσκοπούν στη διατήρηση της μνήμης 
των θυμάτων των εγκληματικών τους 
πράξεων. Το σκέλος θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
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συνδέονται με άλλες καθοριστικές στιγμές
της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας 
καθώς και με σημαντικά ορόσημα στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα, 
θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που 
ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση
μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και 
τη συμφιλίωση ως μέσα υπέρβασης του 
παρελθόντος και οικοδόμησης του 
μέλλοντος, ιδίως με σκοπό την προσέγγιση 
της νεότερης γενιάς.

Or. en

Τροπολογία 234
François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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.

Το σκέλος αυτό θα στηρίζει 
δραστηριότητες οι οποίες απευθύνουν 
κάλεσμα για προβληματισμό σχετικά με
την ευρωπαϊκή ιστορική και πολιτισμική 
πολυμορφία και τις κοινές αξίες υπό την 
ευρύτερη δυνατή έννοια, λαμβάνοντας
υπόψη την ισότητα των φύλων. Ενδέχεται 
να διατεθούν κονδύλια για πρωτοβουλίες 
που παρακινούν σε προβληματισμό 
σχετικά με τα αίτια της εμφάνισης των 
απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη 
ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του 
ναζισμού που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα,
του σταλινισμού και των απολυταρχικών 
κομμουνιστικών καθεστώτων, χωρίς να 
εξαντλούνται σε αυτά) και αποσκοπούν 
στη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων
των εγκληματικών τους πράξεων. Το 
σκέλος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που συνδέονται με άλλα
καθοριστικά ορόσημα και σημεία 
αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα δώσει 
προτεραιότητα σε δράσεις που 
ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία 
κατανόηση μέσω του διαπολιτισμικού 
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διαλόγου και τη συμφιλίωση ως μέσα 
υπέρβασης του παρελθόντος και 
οικοδόμησης του μέλλοντος, ιδίως με 
σκοπό την προσέγγιση της νεότερης 
γενιάς.

Or. fr

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 θα στηρίζει δραστηριότητες 
οι οποίες απευθύνουν κάλεσμα για 
προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιστορική και πολιτισμική πολυμορφία και 
τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή 
έννοια, λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα 
των φύλων. Ενδέχεται να διατεθούν 
κονδύλια για πρωτοβουλίες που 
παρακινούν σε προβληματισμό και 
συζήτηση σχετικά με τα αίτια της 
εμφάνισης των απολυταρχικών 
καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της 
Ευρώπης (ιδιαίτερα του ναζισμού, που 
οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, του 
σταλινισμού και των απολυταρχικών 
κομμουνιστικών καθεστώτων, χωρίς να 
εξαντλούνται σε αυτά) και αποσκοπούν 
στη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων 
των εγκληματικών τους πράξεων. Το 
σκέλος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που συνδέονται με άλλα 
καθοριστικά ορόσημα και σημεία 
αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα δώσει 
προτεραιότητα σε δράσεις που 
ενθαρρύνουν την ανοχή, την αμοιβαία 
κατανόηση μέσω του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και τη συμφιλίωση ως μέσα 
υπέρβασης του παρελθόντος και 
οικοδόμησης του μέλλοντος, ιδίως με 
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σκοπό την προσέγγιση της νεότερης 
γενιάς.

Or. fi

Τροπολογία 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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.

Το σκέλος αυτό θα στηρίζει 
δραστηριότητες με τις οποίες θα 
απευθύνεται κάλεσμα για προβληματισμό 
σχετικά με τις κοινές αξίες υπό την 
ευρύτερη δυνατή έννοια, λαμβανομένης
υπόψη της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, με σκοπό την προώθηση 
του διαλόγου και του αμοιβαίου 
σεβασμού. Ενδέχεται να διατεθούν 
κονδύλια για πρωτοβουλίες που 
αντικατοπτρίζουν τα αίτια των 
απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη 
ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του 
ναζισμού, με την ιδιαίτερη φύση του 
οποίου, λόγω της ομολογημένης 
θελήσεώς του για εξόντωση δεν πρέπει 
επ' ουδενί συν τω χρόνω να υπάρξει 
εξοικείωση, καθώς επίσης και του
φασισμού μεριμνώντας για την αποφυγή 
κάθε μορφής εξοικείωσης με αυτόν. Στο
σκέλος αυτό θα πρέπει επίσης να
προβλεφθεί η ανάλυση των αιτίων της 
εμφάνισης δικτατορικών καθεστώτων, 
περιλαμβανομένου του σταλινισμού και η 
ανάλυση των συνεπειών της 
αποικιοκρατίας, καθώς επίσης και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την μνήμη 
των θυμάτων. Το σκέλος αυτό θα πρέπει 
επίσης να υποστηρίζει τις δραστηριότητες
για την προώθηση της πολιτιστικής και 
της γλωσσικής πολυμορφίας και της 
αμοιβαίας κατανόησης μέσω του 
διαπολιτισμικού διαλόγου στην Ευρώπη 
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και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ειδικότερα, 
θα δώσει προτεραιότητα σε δράσεις που 
ενθαρρύνουν την γνώση της Ιστορίας, την 
ανάδειξη της εργασίας για την 
αποκατάσταση της μνήμης, την ανοχή 
και τη συμφιλίωση με σκοπό την 
προσέγγιση της νεότερης γενιάς.

Or. fr

Τροπολογία 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 και αυταρχικών
καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της 
Ευρώπης 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.

Or. es

Τροπολογία 238
Marek Henryk Migalski
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 κομμουνισμού, όπως 
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, τη συμφιλίωση 
και την ιστορική μνήμη, με σκοπό την 
προσέγγιση της νεότερης γενιάς.

Or. pl

Τροπολογία 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 

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 
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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.

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 και το αίσθημα της κοινής 
αναφοράς στην Ένωση, με σκοπό την 
προσέγγιση της νεότερης γενιάς.

Or. es

Τροπολογία 240
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. 
Συγκεκριμένα, θα δώσει προτεραιότητα σε 
δράσεις που ενθαρρύνουν την ανοχή και τη 
συμφιλίωση με σκοπό την προσέγγιση της 
νεότερης γενιάς και παράλληλα την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
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μισαλλοδοξίας.

Or. el

Τροπολογία 241
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας.
Συγκεκριμένα, θα δώσει προτεραιότητα σε 
δράσεις που ενθαρρύνουν την ανοχή και τη 
συμφιλίωση με σκοπό την προσέγγιση της 
νεότερης γενιάς. Είναι επίσης σκόπιμο οι 
χρηματοδοτούμενες δράσεις να 
προβλέπουν την επεξεργασία προτάσεων 
και ιδεών οι οποίες να μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ερέθισμα για την ΕΕ 
ώστε να εξέλθει αυτή από την σημερινή 
κατάσταση του "δημοκρατικού 
ελλείμματος" (λαμβάνοντας έτσι υπόψη 
την ποικιλία των ιδεών που υπάρχουν 
στην ΕΕ και να μην διαπράττουν το 
λάθος να αποδίδουν προσοχή μόνον στις 
ιδέες οι οποίες, προερχόμενες από την 
Ένωση, αφορούν την Ένωση). 

Or. it
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Τροπολογία 242

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25% του συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Or. fi

Τροπολογία 243
Marek Henryk Migalski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικά, περίπου το 35% του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Or. pl

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΚΕΛΟΣ 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά

ΣΚΕΛΟΣ 2: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας μέσω της συμμετοχής στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά.

Or. fi
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Τροπολογία 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΚΕΛΟΣ 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και στα κοινά

ΣΚΕΛΟΣ 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες, στα κοινά και ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια

Or. fr

Τροπολογία 246

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 πρόκειται να περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που καλύπτουν τη 
συμμετοχή στα κοινά υπό την ευρύτερη 
δυνατή έννοια, με ιδιαίτερη εστίαση στις 
μεθόδους διάρθρωσης ώστε να 
εξασφαλιστούν διαρκή αποτελέσματα από 
τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.
Θα δίδει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες 
και σχέδια που αναλαμβάνονται από την 
κοινωνία των πολιτών και μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που 
συνδέονται με την ευρωπαϊκή πολιτική 
ατζέντα και με ζητήματα που θεωρούν οι 
πολίτες ότι είναι μείζονος ενδιαφέροντος.

Or. fi

Τροπολογία 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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.

Or. fr

Τροπολογία 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες 
και σχέδια που συνδέονται με την 
ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά 
προγράμματα.
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Τροπολογία 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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, κοινωνική 
συμμετοχή και εθελοντισμό σε ενωσιακό 
επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την
προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη
διαδικασία λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων. Οι φωνές των 
γυναικών θα πρέπει να ακούγονται 
περισσότερο και να λαμβάνονται υπόψη 
από τους αρμοδίους για τη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη 
ζωή των λαών.

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικό για τους νέους και τις γυναίκες 
ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη 
συμμετοχή τους στην διαδικασία λήψεως
πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων
καθώς και την δημοκρατική και 
κοινωνική συμμετοχή τους.

Or. es

Τροπολογία 251

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την 
προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων. Οι φωνές των 
γυναικών θα πρέπει να ακούγονται 
περισσότερο και να λαμβάνονται υπόψη 
από τους αρμοδίους για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή των 
λαών.

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την 
εξασφάλιση της συμμετοχής 
περισσότερων νέων και γυναικών στις 
δημοκρατικές δραστηριότητες και στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων. Οι φωνές τους
θα πρέπει να ακούγονται περισσότερο και 
να λαμβάνονται υπόψη από τους 
αρμοδίους για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή των 
λαών.

Or. fi

Τροπολογία 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την 
προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη 
διαδικασία λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων. Οι φωνές των 
γυναικών θα πρέπει να ακούγονται 
περισσότερο και να λαμβάνονται υπόψη 
από τους αρμοδίους για τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή των
λαών.

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την 
προσέλκυση περισσότερων νέων,
γυναικών, πολιτισμικών μειονοτήτων, 
πληθυσμών που είναι θύματα διακρίσεων,
στη διαδικασία λήψης πολιτικών και 
οικονομικών αποφάσεων. Οι απόψεις τους
πρέπει να ακούγονται περισσότερο και να 
λαμβάνονται υπόψη από τους αρμοδίους 
για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των
πληθυσμών αυτών. Πρέπει να προβληθεί 
θετικά η ιστορία των αγώνων τους.

Or. fr

Τροπολογία 253
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

60% του συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Or. fi

Τροπολογία 254
Marek Henryk Migalski

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενδεικτικά, περίπου το 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Or. pl

Τροπολογία 255

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν 
τη δυνατότητα μεταφοράς των 
αποτελεσμάτων, επιτρέπουν καλύτερη 
απόδοση της επένδυσης και ενισχύουν την 
άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία. Ο 
λόγος ύπαρξης τη συγκεκριμένης δράσης 
είναι η περαιτέρω «αξιοποίηση» και 
χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των 
πρωτοβουλιών που δρομολογούνται για 
τον σκοπό της προώθησης της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Θα στηρίζει τα σημεία επαφής «Ευρώπη 
για τους Πολίτες» και πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται στις χώρες του 
προγράμματος και προάγουν τη 
δυνατότητα μεταφοράς των 
αποτελεσμάτων, επιτρέπουν καλύτερη 
απόδοση της επένδυσης και ενισχύουν την 
άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία. Ο 
λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης δράσης 
είναι η περαιτέρω «αξιοποίηση» και 
χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των 
πρωτοβουλιών που δρομολογούνται με την 
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προοπτική της εξασφάλισης διαρκών 
αποτελεσμάτων.

Or. fi

Τροπολογία 256

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 1 – τμήμα 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 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 
ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων, κατάρτιση 
για εκπαιδευτές, καθώς επίσης τη 
δημιουργία και ανάπτυξη, λόχου χάρη, 
εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) (όπως η βάση δεδομένων Eve )για 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
οργανώσεις/σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.
Για τη δράση αυτή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η διασφάλιση επαρκών πόρων 
σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε η 
πληροφόρηση, η κατάρτιση και η παροχή 
συμβουλών στους καταναλωτές σχετικά 
με το εν λόγω πρόγραμμα που 
απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, 
να μπορεί να συνεχίζει να προσφέρεται 
στις χώρες του προγράμματος σε 
αποκεντρωμένη βάση, στην γλώσσα των 
καταναλωτών.

Or. fi
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Τροπολογία 257

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10% του συνολικού προϋπολογισμού που 
χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί 
για το σκέλος αυτό.

Or. fi

Τροπολογία 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

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

αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται 
άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης και 
αποσκοπούν στη συμμετοχή για τη 
διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της 
Ένωσης. Πρέπει συνεπώς να υπάρξει 
μέριμνα ώστε να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των πλέον αδυνάτων.

Or. fr

Τροπολογία 260

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση του προγράμματος και των 
περισσότερων δράσεων μπορεί να 
πραγματοποιείται κεντρικά από 
εκτελεστικό οργανισμό.

Η διαχείριση του προγράμματος και των 
περισσότερων δράσεων μπορεί να 
πραγματοποιείται κεντρικά από 
εκτελεστικό οργανισμό. Κατά την επιλογή 
των σχεδίων, ο οργανισμός αυτός οφείλει 
να διασφαλίζει γεωγραφική ισορροπία ως 
προς την κατανομή των πόρων και να 
ελέγχει ότι η αποζημίωση για την 
χρηματοδότηση των σχεδίων 
πραγματοποιείται βάσει των 
πραγματικών δαπανών. Ο οργανισμός 
πρέπει επίσης να λαμβάνει πληροφορίες, 
συμβουλές και κατάρτιση στην γλώσσα 
που χρησιμοποιεί ο ίδιος.

Or. fi

Τροπολογία 261

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προϋπολογισμός που χορηγείται θα διαγράφεται
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πρέπει επίσης να καλύπτει μέτρα 
πληροφόρησης σχετικά με τις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης.

Or. fi

Τροπολογία 262
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προϋπολογισμός που χορηγείται θα 
πρέπει επίσης να καλύπτει μέτρα 
πληροφόρησης σχετικά με τις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 263

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 3 – τμήμα 1 – εισαγωγική φράση

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, 
την κοινή ιστορία, την ταυτότητα και τις 
κοινές αξίες, καθώς και τον σκοπό της 
Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή της 
ειρήνης, των αξιών της, της πολιτισμικής 
και γλωσσικής πολυμορφίας της και της 
ευημερίας των λαών της, μέσα από την 
τόνωση του διαλόγου και του 
προβληματισμού, αναπτύσσοντας δίκτυα
και φέροντας σε επαφή άτομα από όλη 
την Ευρώπη, και ιδίως μέλη των τοπικών 
κοινοτήτων, νέους και γυναίκες για να 
μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και να αποκομίσουν διδάγματα από την 
ιστορία.
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Or. fi

Τροπολογία 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος 3 – τμήμα 1 – εισαγωγική φράση

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, 
την ιστορία, την ταυτότητα και τον σκοπό 
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης· προκειμένου να διευκολυνθεί 
η προσέγγιση μεταξύ πολιτών και 
ενώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. es


