
AM\903862EL.doc PE491.020v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2011/0370(COD)

19.6.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
29 - 67

Σχέδιο γνωμοδότησης
Kinga Göncz
(PE487.969v01-00)

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))



PE491.020v01-00 2/22 AM\903862EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\903862EL.doc 3/22 PE491.020v01-00

EL

Τροπολογία 29
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 
στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας και, ταυτόχρονα, να 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της 
ενωσιακής βιομηχανίας. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, η Ένωση, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, υποστηρίζει και συμπληρώνει 
τις ενέργειες των κρατών μελών για τον 
σεβασμό της πολιτισμικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και 
για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
μεταβολές του κλάδου, ιδίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 
στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 
Ένωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
υποστηρίζει και συμπληρώνει τις ενέργειες 
των κρατών μελών για τον σεβασμό της 
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, 
για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων ως 
φορέων κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης καθώς και για τη διευκόλυνση 
της προσαρμογής στις μεταβολές του 
κλάδου, ιδίως μέσω της επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Or. fr

Τροπολογία 30
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 
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στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας και, ταυτόχρονα, να 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
βιομηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ένωση, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών 
μελών για τον σεβασμό της πολιτισμικής 
και γλωσσικής πολυμορφίας, για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών και 
δημιουργικών τομέων και για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
μεταβολές του κλάδου, ιδίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας. Επιπλέον αναθέτει στην 
Ένωση την αποστολή να εξασφαλίζει τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
βιομηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ένωση, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών 
μελών τόσο για τον σεβασμό της 
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας
όσο και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και 
για τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
μεταβολές του κλάδου, ιδίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 31
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 
στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας και, ταυτόχρονα, να 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
βιομηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ένωση, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών 
μελών για τον σεβασμό της πολιτισμικής 
και γλωσσικής πολυμορφίας, για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών και 

(1) Η Συνθήκη αποβλέπει σε μια διαρκώς 
στενότερη σύνδεση μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης και αναθέτει στην Ένωση το 
καθήκον, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει 
στην άνθηση των πολιτισμών των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της 
εθνικής και περιφερειακής τους 
πολυμορφίας και, ταυτόχρονα, να 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής 
βιομηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ένωση, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών 
μελών για τον σεβασμό της πολιτισμικής 
και γλωσσικής πολυμορφίας, για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών και 
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δημιουργικών τομέων και για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
μεταβολές του κλάδου, ιδίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης.

δημιουργικών τομέων και για τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής στις 
μεταβολές του κλάδου, ιδίως μέσω της 
επαγγελματικής κατάρτισης, είτε αρχικής 
είτε συνεχούς.

Or. fr

Τροπολογία 32
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ 
έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σε ψήφισμά 
του στις 16 Νοεμβρίου 2007, θέτει τους 
στόχους για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα. Στόχος της 
ανακοίνωσης είναι η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, η προαγωγή 
του πολιτισμού ως καταλύτη για τη 
δημιουργικότητα στο πλαίσιο της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς 
και η προώθηση του πολιτισμού ως 
ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της 
Ένωσης.

(3) Η ανακοίνωση σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ 
έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σε ψήφισμά 
του στις 16 Νοεμβρίου 2007, θέτει τους 
στόχους για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα. Στόχος της 
ανακοίνωσης είναι η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, η προαγωγή 
του πολιτισμού ως καταλύτη για τη 
δημιουργικότητα στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση,  καθώς 
και η προώθηση του πολιτισμού ως 
ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 33
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ 
έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σε ψήφισμά 
του στις 16 Νοεμβρίου 2007, θέτει τους 
στόχους για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα. Στόχος της 
ανακοίνωσης είναι η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, η προαγωγή 
του πολιτισμού ως καταλύτη για τη 
δημιουργικότητα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς 
και η προώθηση του πολιτισμού ως 
ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις 
της Ένωσης.

(3) Η ανακοίνωση σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ 
έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, η οποία 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σε ψήφισμά 
του στις 16 Νοεμβρίου 2007, θέτει τους 
στόχους για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα. Στόχος της 
ανακοίνωσης είναι η προώθηση της 
πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, της 
κινητικότητας των εργαζομένων, η 
προαγωγή του πολιτισμού ως καταλύτη για 
τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς 
και η προώθηση του πολιτισμού ως 
συνδετικού στοιχείου για την κοινωνική 
ένταξη, απαραίτητου στις διεθνείς σχέσεις 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 34
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας της Ευρώπης είναι εγγενώς 
κατακερματισμένοι σε εθνικό και 
γλωσσικό επίπεδο. Αφενός, ο 
κατακερματισμός έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση ενός πολιτισμικά ποικίλου 
και ιδιαίτερα ανεξάρτητου πολιτιστικού 
τοπίου, δίνοντας φωνή στις διάφορες 
πολιτιστικές παραδόσεις που συνιστούν 
την πολυμορφία της ευρωπαϊκής μας 
κληρονομιάς. Αφετέρου, ο 
κατακερματισμός συνεπάγεται μια 

(10) Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός 
τομέας της Ευρώπης είναι εγγενώς 
κατακερματισμένοι σε εθνικό και 
γλωσσικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να
λαμβάνεται επίσης υπόψη η ύπαρξη
πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων
σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό που 
δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα εθνικά και 
γλωσσικά σύνορα των κρατών μελών.
Αφενός, ο κατακερματισμός έχει ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός 
πολιτισμικά ποικίλου και ιδιαίτερα 
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διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών 
και δημιουργικών έργων και μια 
κινητικότητα των φορέων εντός και εκτός 
της Ένωσης που είναι περιορισμένες και 
δεν επιτυγχάνονται στον καλύτερο δυνατό 
βαθμό, καθώς και γεωγραφικές 
ανισορροπίες και, ως εκ τούτου, μικρότερο 
εύρος επιλογών για τον καταναλωτή.

ανεξάρτητου πολιτιστικού τοπίου, δίνοντας 
φωνή στις διάφορες πολιτιστικές 
παραδόσεις που συνιστούν την 
πολυμορφία της ευρωπαϊκής μας 
κληρονομιάς. Αφετέρου, ο 
κατακερματισμός συνεπάγεται μια 
διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών 
και δημιουργικών έργων και μια 
κινητικότητα των φορέων εντός και εκτός 
της Ένωσης που είναι περιορισμένες και 
δεν επιτυγχάνονται στον καλύτερο δυνατό 
βαθμό, καθώς και γεωγραφικές 
ανισορροπίες και, ως εκ τούτου, μικρότερο 
εύρος επιλογών για τον καταναλωτή.

Or. it

Τροπολογία 35
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η στροφή στην ψηφιακή εποχή 
επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την 
παραγωγή, τη διάδοση, την πρόσβαση, την 
κατανάλωση και την αποτίμηση των 
πολιτιστικών και δημιουργικών αγαθών.
Αυτές οι αλλαγές προσφέρουν αξιόλογες 
ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό 
και δημιουργικό τομέα. Το χαμηλότερο 
κόστος διανομής, οι νέοι δίαυλοι διανομής 
και οι νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένα 
προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν την 
πρόσβαση και να αυξήσουν την 
κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να 
αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες και να 
υπάρξει προσαρμογή στο πλαίσιο της 
ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, 
ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέα 
πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενώ 
απαιτείται να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
προκειμένου να αναβαθμίσουν τον 

(11) Η στροφή στην ψηφιακή εποχή 
επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την 
παραγωγή, τη διάδοση, την πρόσβαση, την 
κατανάλωση και την αποτίμηση των 
πολιτιστικών και δημιουργικών αγαθών.
Εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση στα
πολιτιστικά αγαθά καθώς και ενίσχυση 
των διαπολιτισμικών σχέσεων. Αυτές οι 
αλλαγές προσφέρουν αξιόλογες ευκαιρίες 
για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και 
δημιουργικό τομέα. Το χαμηλότερο κόστος 
διανομής, οι νέοι δίαυλοι διανομής και οι 
νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένα προϊόντα 
μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση 
και να αυξήσουν την κυκλοφορία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Για να αξιοποιηθούν 
αυτές οι ευκαιρίες και να υπάρξει 
προσαρμογή στο πλαίσιο της 
ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, 
ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέα 
πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενώ 
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εξοπλισμό τους, να καταρτίσουν νέες 
μεθόδους παραγωγής και διανομής και να 
προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα 
τους.

απαιτείται να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
προκειμένου να αναβαθμίσουν τον 
εξοπλισμό τους, να καταρτίσουν νέες 
μεθόδους παραγωγής και διανομής και να 
προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα 
τους.

Or. hu

Τροπολογία 36
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα –ιδίως των μικρών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των 
μικροεπιχειρήσεων– είναι η δυσκολία τους 
να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια 
που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν 
τις δραστηριότητές τους, να αναπτυχθούν, 
να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους ή να διεθνοποιηθούν. Αν και αυτό 
συνιστά, γενικά, μια πρόκληση με την 
οποία έρχονται συχνά αντιμέτωπες οι 
ΜΜΕ, η κατάσταση είναι πολύ πιο 
δύσκολη στον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα εξαιτίας της άυλης 
φύσης πολλών από τα στοιχεία 
ενεργητικού τους, του χαρακτήρα 
πρωτοτύπου που έχουν οι δραστηριότητές 
τους, της έλλειψης επενδυτικής 
ετοιμότητας των φορέων των 
συγκεκριμένων τομέων, καθώς και της 
ανεπαρκούς επενδυτικής ετοιμότητας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

(13) Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα –ιδίως των μικρών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ ή 
ενώσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και των μικροεπιχειρήσεων– είναι 
η δυσκολία τους να αποκτήσουν πρόσβαση 
στα κεφάλαια που απαιτούνται για να 
χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές 
τους, να αναπτυχθούν, να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους ή να 
διεθνοποιηθούν. Αν και αυτό συνιστά, 
γενικά, μια πρόκληση με την οποία 
έρχονται συχνά αντιμέτωπες οι ΜΜΕ, η 
κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη στον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 
εξαιτίας της άυλης φύσης πολλών από τα 
στοιχεία ενεργητικού τους, του χαρακτήρα 
πρωτοτύπου που έχουν οι δραστηριότητές 
τους, της έλλειψης επενδυτικής 
ετοιμότητας των φορέων των 
συγκεκριμένων τομέων, καθώς και της 
ανεπαρκούς επενδυτικής ετοιμότητας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Or. fr



AM\903862EL.doc 9/22 PE491.020v01-00

EL

Τροπολογία 37
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δυνατότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα θα έχουν προσχωρούσες 
χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά 
υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει 
προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για 
τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα 
προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι 
που θεσπίζονται στις αντίστοιχες 
συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες 
συμφωνίες. Δυνατότητα συμμετοχής θα 
έχουν επίσης οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, 
καθώς και χώρες της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στις εν λόγω 
χώρες με βάση τις συμφωνίες-πλαίσια που 
προβλέπουν τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 
υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις με την εν 
λόγω χώρα.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. it

Τροπολογία 38
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
επίσης ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή 
πολυμερούς συνεργασίας με χώρες εκτός 
ΕΕ βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων 

(18) Το πρόγραμμα θα έπρεπε να μπορεί 
να είναι επίσης ανοικτό σε δράσεις 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με 
χώρες εκτός ΕΕ βάσει συμπληρωματικών 
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που θα καθοριστούν. πιστώσεων που θα καθοριστούν.

Or. it

Τροπολογία 39
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για όλες τις 
δράσεις που πραγματοποιούνται εντός του 
πλαισίου του προγράμματος, η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών και η 
συμμόρφωση με το άρθρο 167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης και με άλλες 
δραστηριότητες της Ένωσης, ιδίως στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
καινοτομίας, της βιομηχανικής πολιτικής 
και της πολιτικής για τη συνοχή, του 
τουρισμού και των εξωτερικών σχέσεων.

(20) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για όλες τις 
δράσεις που πραγματοποιούνται εντός του 
πλαισίου του προγράμματος, η 
συμπληρωματικότητα με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών και η 
συμμόρφωση με το άρθρο 167 
παράγραφος 4 της Συνθήκης και με άλλες 
δραστηριότητες της Ένωσης, ιδίως στον 
τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
καινοτομίας, της κοινωνικής πολιτικής, 
της βιομηχανικής πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή, του τουρισμού 
και των εξωτερικών σχέσεων.

Or. fr

Τροπολογία 40
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με τις αρχές για την 
αξιολόγηση βάσει επιδόσεων, οι 
διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του προγράμματος θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
ετήσιες εκθέσεις και να αναφέρονται 
στους ειδικούς, μετρήσιμους, εφικτούς, 

(27) Σύμφωνα με τις αρχές για την 
αξιολόγηση βάσει επιδόσεων, οι 
διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση του προγράμματος θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
ετήσιες εκθέσεις και να αναφέρονται σε 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και 
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σχετικούς και χρονικά καθορισμένους 
στόχους και δείκτες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

δείκτες μετρήσιμους, εφικτούς, σχετικούς 
και χρονικά καθορισμένους όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 41
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 α) Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
προγράμματος είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται μέριμνα για την ποιότητα των 
θέσεων που δημιουργούνται στους τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας, 
δεδομένου ότι οι τομείς αυτοί συχνά 
χαρακτηρίζονται από εργασιακές σχέσεις 
επισφαλείς και ασταθείς.

Or. fr

Τροπολογία 42
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 β) Η εφαρμογή του προγράμματος
πρέπει να συνοδεύεται από διάλογο με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη των τομέων 
του πολιτισμού και της δημιουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων που 
προέρχονται από την κοινωνία των 
πολιτών και από τον μη εμπορικό τομέα.

Or. fr
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Τροπολογία 43
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «φορέας»: επαγγελματίας, 
οργανισμός/οργάνωση, επιχείρηση ή 
ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

2. «φορέας»: επαγγελματίας, ένωση, 
επιχείρηση ή ίδρυμα που 
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 44
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα 
με σκοπό την προώθηση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης.

β) να ενισχυθούν ο πολιτιστικός και ο
δημιουργικός τομέας στο σύνολό τους, 
ώστε να συμμετέχουν στην κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και 
να προωθηθεί η έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 45
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα 
με σκοπό την προώθηση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

β) να ενισχυθεί η κοινωνική και πολιτική 
διάσταση του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα με σκοπό την στήριξη 
μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
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ανάπτυξης. αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 46
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
ικανότητα του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα, και ιδίως των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών·

γ) να ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
ικανότητα του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα, και ιδίως των
οργανώσεων που προέρχονται από τον 
δημόσιο τομέα και από τον μη εμπορικό 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 47
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
ικανότητα του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα, και ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών·

(γ) να ενισχυθεί η χρηματοδοτική 
ικανότητα του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα, και ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών· και να αναπτυχθούν τα 
υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
όπως η διά βίου μάθηση, το Erasmus
κ.λπ.·

Or. hu

Τροπολογία 48
Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί έναν μηχανισμό 
για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
ενός ενωσιακού μέσου δανεισμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εν λόγω 
μηχανισμός έχει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

1. Η Επιτροπή δημιουργεί έναν μηχανισμό 
για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
ενός ενωσιακού μέσου δανεισμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 2003/361 της 
Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Ο εν λόγω 
μηχανισμός έχει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

Or. de

Τροπολογία 49
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί έναν μηχανισμό 
για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
ενός ενωσιακού μέσου δανεισμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εν λόγω 
μηχανισμός έχει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

1. Η Επιτροπή δημιουργεί έναν 
μηχανισμό για τον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα, ο οποίος θα 
λειτουργεί στο πλαίσιο ενός 
ενωσιακού μέσου δανεισμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και ενώσεις ή 
ιδρύματα. Ο εν λόγω μηχανισμός 
έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. fr

Τροπολογία 50
Malika Benarab-Attou



AM\903862EL.doc 15/22 PE491.020v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και 
τεχνογνωσίας σχετικά με νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, δραστηριότητες 
μάθησης από ομοτίμους και δικτύωση 
μεταξύ πολιτιστικών φορέων και αρμοδίων 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα·

α) διακρατική ανταλλαγή εμπειριών και 
τεχνογνωσίας σχετικά με νέα κοινωνικο-
οικονομικά μοντέλα, βασιζόμενα σε 
δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους 
και δικτύωση μεταξύ πολιτιστικών φορέων 
και αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής 
σχετικά με την ανάπτυξη του πολιτιστικού 
και του δημιουργικού τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 51
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο στ – τρίτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας 
των επαγγελματιών, των ιδρυμάτων, των 
πλατφορμών και των δικτύων στον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

– τόνωση της διασυνοριακής 
κινητικότητας και συνεργασίας των 
επαγγελματιών, των ιδρυμάτων, των 
πλατφορμών και των δικτύων στον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 52
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) στήριξη των πολιτιστικών δράσεων
και της συμμετοχής των καλλιτεχνών σε
δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης·
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Or. fr

Τροπολογία 53
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στήριξη της δημιουργικότητας και
του πειραματισμού των πολιτιστικών 
φορέων, ανεξάρτητα από το μέγεθος του 
εμπλεκόμενου οργανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 54
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση 
ευρωπαίων φορέων και διεθνών 
πολιτιστικών δικτύων, ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες 
επαγγελματικού χαρακτήρα.

(γ) υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση 
ευρωπαίων φορέων και διεθνών 
πολιτιστικών δικτύων, ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες 
επαγγελματικού χαρακτήρα, στη συνεχή 
επιμόρφωση και στην κινητικότητα·

Or. de

Τροπολογία 55
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



AM\903862EL.doc 17/22 PE491.020v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστήριξη της κυκλοφορίας της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·

(β) υποστήριξη της διεθνούς κυκλοφορίας
έργων και πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 56
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστήριξη της κυκλοφορίας της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·

(β) υποστήριξη της διεθνούς κυκλοφορίας
έργων και πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 57
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υποστήριξη της κυκλοφορίας της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·

(β) υποστήριξη της κυκλοφορίας της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας καθώς και 
διαφόρων πολιτιστικών αγαθών και 
έργων τέχνης·

Or. hu

Τροπολογία 58
Malika Benarab-Attou
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποστήριξη της δημιουργίας 
ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης 
ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά 
έργα.

γ) υποστήριξη της δημιουργίας 
ακροατηρίου και της πρόσβασης στον 
πολιτισμό για όλους ως μέσου 
προσέλκυσης ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκά
πολιτιστικά έργα.

Or. fr

Τροπολογία 59
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δραστηριότητες από 
οργανισμούς/οργανώσεις που παρέχουν 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα προώθησης για την 
ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και 
την τόνωση της κυκλοφορίας καλλιτεχνών 
και έργων, με συστημικό και μεγάλης 
κλίμακας αποτέλεσμα·

γ) δραστηριότητες από 
οργανισμούς/οργανώσεις που παρέχουν 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα προώθησης για την 
ανάπτυξη νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και 
την τόνωση της κινητικότητας 
καλλιτεχνών και έργων. Οι καλλιτέχνες
πρέπει να μπορούν να ασκούν όντως τα
δικαιώματά τους, χωρίς καμία διάκριση, 
ιδίως όσον αφορά την κοινωνική
προστασία, τα δικαιώματα για επίδομα
ανεργίας ή σύνταξη και τούτο σε όποια 
χώρα της ΕΕ κι αν εργάζονται·

Or. fr

Τροπολογία 60
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις και
αγορές στον οπτικοακουστικό τομέα και 
διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών 
επιχειρηματικών εργαλείων εντός και 
εκτός Ευρώπης·

(δ) διευκόλυνση της πρόσβασης σε 
επαγγελματικές εμπορικές εκθέσεις, σε
αγορές στον οπτικοακουστικό τομέα και σε 
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης και
διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών 
επιχειρηματικών εργαλείων εντός και 
εκτός Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία 61
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) στήριξη πρωτοβουλιών που 
προβάλλουν και προωθούν πληθώρα 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·

(η) στήριξη πρωτοβουλιών που
προβάλλουν και προωθούν την πολυμορφία 
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων, της γλωσσικής πολυμορφίας 
συμπεριλαμβανομένης, στηρίζοντας τη 
μετάφραση, τη μεταγλώτισση και τον 
υποτιτλισμό·

Or. en

Τροπολογία 62
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) στήριξη πρωτοβουλιών που 
προβάλλουν και προωθούν πληθώρα 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων·

(η) στήριξη πρωτοβουλιών που 
προβάλλουν και προωθούν την πολυμορφία 
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων, της γλωσσικής πολυμορφίας 
συμπεριλαμβανομένης, στηρίζοντας τη 
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μετάφραση, τη μεταγλώτισση και τον 
υποτιτλισμό·

Or. en

Τροπολογία 63
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) στήριξη της εισαγωγής στα
πολιτιστικά κέντρα και στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα τεχνολογιών υποστήριξης ώστε
να διευρυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης και ακοής στον 
πολιτισμό, την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση.

Or. ro

Τροπολογία 64
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, ιδίως τις 
πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας 
και καινοτομίας, των επιχειρήσεων, του 
τουρισμού, της δικαιοσύνης και της 
ανάπτυξης·

α) τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, ιδίως τις 
πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της απασχόλησης, των κοινωνικών 
υποθέσεων, της υγείας, της έρευνας και 
καινοτομίας, των επιχειρήσεων, του 
τουρισμού, της δικαιοσύνης και της 
ανάπτυξης·

Or. fr



AM\903862EL.doc 21/22 PE491.020v01-00

EL

Τροπολογία 65
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το ποσοστό και τα επαγγελματικά 
προσόντα των ατόμων που δηλώνουν ότι 
έχουν συμμετάσχει ενεργά σε πολιτιστικά 
εργαστήρια ή σε παντός άλλου τύπου 
δημιουργία και/ή παραγωγή θεαμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 66
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διεθνοποίηση των πολιτιστικών 
φορέων και ο αριθμός διακρατικών 
συμπράξεων που δημιουργούνται·

– η διεθνοποίηση και κινητικότητα των 
πολιτιστικών φορέων και ο αριθμός 
διακρατικών συμπράξεων που 
δημιουργούνται·

Or. de

Τροπολογία 67
Malika Benarab-Attou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διεθνοποίηση των πολιτιστικών 
φορέων και ο αριθμός διακρατικών 
συμπράξεων που δημιουργούνται·

– η διαφοροποίηση και διεθνοποίηση των 
πολιτιστικών φορέων και ο αριθμός 
διακρατικών συμπράξεων που 
δημιουργούνται·
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Or. fr


