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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT_PV(2012)1126_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2012, από 15.00 έως 18.30,

και της 27ης Νοεμβρίου 2012, από 9.00 έως 12.00
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 στις 15.00, υπό την προεδρία της 
Doris Pack (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης CULT_OJ (2012)1126v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

-

3. Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Neelie Kroes (Αντιπρόεδρο, Επίτροπο αρμόδια για 
το ψηφιακό θεματολόγιο)

Η κ. Kroes, Επίτροπος αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο θίγει τρεις ευρείς τομείς 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιτροπή. Πρώτον, σε ποιο βαθμό η καθιέρωση 
της χρήσης του διαδικτύου μπορεί να συμβάλει στην άνθηση του δημιουργικού τομέα.  
Δεύτερον, με ποιον τρόπο η Επιτροπή υποστηρίζει την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης και τον πλουραλισμό εντός της ΕΕ και πέραν αυτής. Τρίτον, με ποιον 
τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε μια ισχυρή ψηφιακή υποδομή στην ΕΕ ειδικότερα 
μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επίτροπος κοινοποιεί την 
πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει συντόμως μια επισκόπηση της προόδου που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά το «ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»: η 
επισκόπηση αυτή θα εστιάζεται σε βασικούς τομείς που απαιτούνται για να 
αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία – υπολογιστικό νέφος, ευρυζωνικά 
δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ασφάλεια διαδικτύου, επιχειρηματικότητα δεξιότητες, 
επιγραμμικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, καθώς και έρευνα και καινοτομία. 
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Στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων που ακολουθεί, οι βουλευτές θίγουν πολυάριθμα 
σημεία – τη «λογοκρισία» από την Apple, την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης 
στην Ουγγαρία, την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τα ορφανά έργα και την 
ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς, την κατανομή ραδιοφάσματος και 
τα ιδιαίτερα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν για τις θεατρικές εταιρείες, 
τους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ και τη σημασία της ουδετερότητας των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και το χρόνο αναμονής που απαιτείται προτού κυκλοφορήσουν 
σε DVD οι κινηματογραφικές ταινίες.

Ομιλητές: Malika Benarab-Attou, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Neelie Kroes (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

4. Συνδεδεμένη τηλεόραση

CULT/7/11253
2012/2300(INI)

Εισηγήτρια: Petra Kammerevert (S&D)
Επί της 
ουσίας:

CULT –

 Ανταλλαγή απόψεων

Η κ. Kammerevert  υπογραμμίζει τις αρχικές σκέψεις της σχετικά με την έκθεση για 
τη Συνδεδεμένη τηλεόραση (INI 2012/2300). Η συνδεδεμένη (ή υβριδική) τηλεόραση 
σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διαδικασία τεχνολογικής «σύγκλισης», συνδέοντας το 
διαδίκτυο με τη συμβατική ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. Όταν η δυνατότητα σύνδεσης 
με το διαδίκτυο προστίθεται σε παραδοσιακές συσκευές τηλεόρασης, ο θεατής έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει τίτλους από μια βιβλιοθήκη προγράμματος και να έχει 
πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες κατά παραγγελία, καθώς και στο διαδικτυακό 
περιεχόμενο Υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης υπάρχουν στη Γερμανία και την 
Ιταλίας, ενώ πρόκειται να εισαχθούν στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καθώς 
όλο και περισσότερα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε υψηλότερες 
ταχύτητες και με δεδομένη την αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών και του 
διαθέσιμου περιεχομένου, είναι αναμενόμενη η γρήγορη αύξηση της συνδεδεμένης 
τηλεόρασης. Απαντώντας στην κ. Kammerevert, οι βουλευτές θίγουν τα σημεία 
σχετικά με την κανονιστική σύγχυση που προκύπτει από τη διαφορετική μεταχείριση 
των γραμμικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, την πιθανή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, την προστασία των δεδομένων και τη στοχευμένη 
διαφήμιση, καθώς και την προστασία των ανηλίκων.  

Ομιλητές: Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, 
Doris Pack, Lorena Boix Alonso (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Connect).

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.50.
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5. Συνεδρίαση των συντονιστών

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις τους 
καταγράφονται στο σημείο 10 των παρόντων πρακτικών.

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, στις 9.00, υπό την προεδρία της Doris 
Pack (προέδρου).

6. «ERASMUS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» - Το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

CULT/7/07906
***I 2011/0371(COD) COM(2011)0788 – C7-0436/2011

Εισηγήτρια: Doris Pack (PPE) PR – PE494.473v01-00
AM – PE496.579v01-00
AM – PE497.797v01-00

Επί της ουσίας: CULT –
Γνωμοδοτήσεις:AFET – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 

γνωμοδότηση
DEVE – Iva Zanicchi (PPE) AD – PE492.937v02-00

AM – PE496.480v01-00
BUDG – Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

(PPE)
AD – PE491.064v02-00
AM – PE494.826v01-00

EMPL – Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AD – PE489.541v02-00
AM – PE494.656v02-00

ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE487.940v02-00
AM – PE491.165v01-00

JURI – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση
LIBE – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση
FEMM – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται, όπως τροποποιήθηκε, με: 21 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 
3 αποχές.

Ομιλητές: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack.

7. Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020

CULT/7/08253
2011/0436(APP) COM(2011)0884

Εισηγητής: Hannu Takkula (ALDE) PR – PE496.349v01-00
AM – PE496.350v01-00

Επί της ουσίας: CULT –
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Γνωμοδοτήσεις:BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.587v02-00
AM – PE498.040v01-00

JURI 
(AL) –

Klaus-Heiner Lehne (PPE) AL – PE486.126v01-00

LIBE – Csaba Sógor (PPE) AD – PE494.830v02-00
AM – PE496.548v01-00

AFCO – Gerald Häfner (Verts/ALE) AD – PE492.702v02-00
AM – PE496.467v01-00

PETI – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται, όπως τροποποιήθηκε, με: 17 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 
3 αποχές.

Η Ομάδα GUE/NGL 

Ομιλητές: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack, Hannu Takkula, Marie-Christine
Vergiat.

8. Θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της 
Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

CULT/7/10155
***I 2012/0199(COD) COM(2012)0407 – C7-0198/2012

Εισηγητής: Marco Scurria (PPE)
Επί της 
ουσίας:

CULT –

 Ανταλλαγή απόψεων

Ο κ. Scurria υπογραμμίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση δράσης 
της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 
έως 2033 (2012/0199 COD). Σε γενικές γραμμές εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, 
αλλά επιθυμεί να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή : 
·    στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών η οποία συμβάλλει στην επιτυχία των 
πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης.
·    στην ανάγκη, για τις επιλεγείσες πόλεις, να κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών πόρων 
για μακροπρόθεσμα και βιώσιμα μέτρα, όπως είναι η ανάπτυξη τουριστικών 
υποδομών και η αστική ανάπτυξη.

Οι βουλευτές επισημαίνουν το πρόβλημα του μικρού προϋπολογισμού (μια ενιαία 
επιδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ), αμφισβητώντας το δικαίωμα της Επιτροπής να 
μπορεί να επιλέγει μονομερώς τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, καθώς και 
τη δυνατότητα για περιφερειακή συνεργασία και διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
των πόλεων. Η κ. Branch (ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού) παρεμβαίνει εκ μέρους της 
Επιτροπής, τονίζοντας ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής για την ανάδειξη των 
πολιτιστικών πρωτευουσών απορρέει από το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ: παρά ταύτα, ο 
νομοθέτης έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής ώστε να 
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μπορούν τα κράτη μέλη να φιλοξενούν εκ περιτροπής τις πρωτεύουσες. 

Ομιλητές: Petra Kammerevert, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco 
Scurria, Ann Branch (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Education and Culture).

9. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

CULT/7/07914
***I 2011/0370(COD) COM(2011)0785 – C7-0435/2011

Εισηγήτρια: Silvia Costa (S&D) PR – PE494.523v01-00
AM – PE498.014v01-00

Επί της ουσίας: CULT –
Γνωμοδοτήσεις:AFET – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 

γνωμοδότηση
DEVE – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση
BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.580v02-00

AM – PE498.041v01-00
EMPL – Kinga Göncz (S&D) AD – PE487.969v02-00

AM – PE491.020v01-00
ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE483.700v02-00

AM – PE486.213v01-00
LIBE – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση
FEMM – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί 
γνωμοδότηση

 Εξέταση τροπολογιών

Η κ. Costa παρατηρεί ότι υπάρχει σημαντική συναίνεση όσον αφορά αφενός την 
ανάγκη να αναπτυχθούν σαφέστεροι στόχοι για το πρόγραμμα, καθώς και σαφέστεροι 
ορισμοί των βασικών όρων, αφετέρου δε την προώθηση της σημασίας της 
οπτικοακουστικής πολιτικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κ. Silver (ΓΔ 
Παιδείας και Πολιτισμού) παρεμβαίνει εκ μέρους της Επιτροπής. Υποστηρίζει την 
τρίπτυχη προσέγγιση (πολιτισμός, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγκάρσια), στην οποία 
βασίσθηκε η πρόταση της Επιτροπής, και τονίζει ότι η διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του προγράμματος θα είναι δύσκολο για δημοσιονομικούς λόγους και 
λόγω του κινδύνου της αλληλοεπικάλυψης με άλλα προγράμματα.

Ομιλητές: Silvia Costa, Doris Pack, Helga Trüpel, Milan Zver, Aviva Silver 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Education and Culture).

10. Έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών

Οι αποφάσεις των συντονιστών εγκρίνονται ως εξής:

1. Παραπομπές 

Α. Παραπομπές 
Μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις
1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 
Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας 
σύνδεση COM(2012)0596 τελικό
Απόφαση: Να συνταχθεί μη νομοθετική γνωμοδότηση (Ομάδα EΡΡ, 0.5 μονάδες)

Β. Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση
     
1) Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακoυστικών θεμάτων και 
πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2011, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του 
Οργανισμού
Απόφαση: να παραπεμφθεί στον κ. Løkkegaard, συντάκτη γνωμοδότησης της CULT 
για τον προϋπολογισμό 2011.

2) Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των 
Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011
Απόφαση: να παραπεμφθεί στον κ. Løkkegaard, συντάκτη γνωμοδότησης της CULT 
για τον προϋπολογισμό 2011.

2. Δημόσια ακρόαση με θέμα «Τήρηση των κανόνων: οικονομική δεοντολογία 
και καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό» -18 Δεκεμβρίου - τελικό 
σχέδιο προγράμματος

Οι συντονιστές εγκρίνουν το τελικό σχέδιο προγράμματος.

3. Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2017

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση τις εκθέσεις που οδήγησαν στην επιλογή 
του Aarhus και της Πάφου. 

4. Αντιπροσωπεία της επιτροπής στο Inari, Φινλανδία

Οι συντονιστές αποφασίζουν να εγκρίνουν το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για την 
αντιπροσωπεία , και να αναθέσουν στον πρόεδρο να ζητήσει παρέκκλιση από τους 
κανόνες που έχει ορίσει το Προεδρείο. 

Δευτέρα 1 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα)
Ατομικό ταξίδι στο Ελσίνκι 
Τρίτη 2 Απριλίου
11.20 Πτήση από το Ελσίνκι προς το αεροδρόμιο Ivalo 
15.00 Έναρξη του προγράμματος 
Πέμπτη 4 Απριλίου
13.30 Πτήση από το Ivalo προς το Ελσίνκι (άφιξη 15.00).

Παρακαλούνται οι ομάδες να διαβιβάσουν στη γραμματεία (γραμματοκιβώτιο 
γραμματείας IP-CULT), την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, έως τις 12 το μεσημέρι, τα 
ονόματα των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία.  

5. Διάφορα
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-

11. Διάφορα

-

12. Προσεχής συνεδρίαση/ Προσεχείς συνεδριάσεις

 18 Δεκεμβρίου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.20.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lothar Bisky (2), Lorenzo Fontana (2), Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Helga Trüpel (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Malika Benarab-Attou (1/2), Jean-Marie Cavada (1/2), Silvia Costa (1/2), Santiago Fisas Ayxela (2), Petra Kammerevert (1/2), Emma 
McClarkin (1/2), Katarína Neveďalová (2), Chrysoula Paliadeli (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1/2), Marietje Schaake (2), Marco 
Scurria (2), Hannu Takkula (2), Gianni Vattimo (1/2), Marie-Christine Vergiat (2), Milan Zver (1/2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

François Alfonsi (2), Heinz K. Becker (2), Ivo Belet (2), Nadja Hirsch (1/2), Seán Kelly (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios 
Papanikolaou (2), Mitro Repo (2), Olga Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2), Claudiu Ciprian Tănăsescu (2), Isabelle 
Thomas (2) 

187 (2)

Dieter-Lebrecht Koch (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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