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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σήμερα, που οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας στον 
κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης είναι πρωτοφανώς τόσο δραματικές και 
απειλούν τους πολίτες μας με βαθιά και μακροχρόνια φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, 
πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι νομοθετικές προτάσεις μας θα διευκολύνουν πραγματικά τη 
ζωή των πολιτών μας, και πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι προσιτές σε όλους, 
ασχέτως της εθνικότητας και του κοινωνικού τους υπόβαθρου.

Προς το παρόν υπάρχουν 24,5 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 10,2% 
των πολιτών σε ηλικία εργασίας, και οι νέοι μας ξεπερνούν το συγκλονιστικό ποσοστό 
ανεργίας άνω του 22,4% και παραπάνω (σχεδόν 50% σε πολλά κράτη μέλη)1. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να προσπαθήσουμε να παράσχουμε ευκαιρίες και βοήθεια σε εκείνους τους τομείς που 
παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. Στο πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της 
δημιουργικότητας, μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα μια τέτοια σαφής ικανότητα αύξησης και 
ανάπτυξης, δεδομένου ότι «μεταξύ 2000 και 2007, η απασχόληση στους τομείς αυτούς 
αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3,5% ετησίως, σε σύγκριση με 1% στη συνολική οικονομία της ΕΕ 
των 27"2. Το 2008, οι τομείς αυτοί αντιπροσώπευαν το 4,5% του συνολικού ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ και απασχολούσαν περίπου 3,8% του εργατικού δυναμικού· εξάλλου, κινητοποιούν 
επίσης θετικά και άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός, η πληροφορική, η εκπαίδευση κλπ.

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (το Πρόγραμμα) είναι ένα ακόμη πρόγραμμα πλαίσιο, 
το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική πρόοδο στη ζωή των ενασχολουμένων με την
δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία φορέων, αλλά μόνο εάν έχει οργανωθεί σωστά και 
εάν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσων των τομέων αυτών, όσο και όλων 
των σχετικών με αυτούς τους τομείς φορέων.

Εντούτοις, ο πολιτιστικός τομέας όπως και ο δημιουργικός τομέας είναι εξίσου ετερογενείς 
και ποικίλοι με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφέρει ήδη το γεγονός ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ΕΕ 
παραμένουν κατακερματισμένοι σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε το γεγονός ότι διαφορές υπάρχουν ακόμη και στις δυνατότητες που έχουν οι 
φορείς για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους. Σε ορισμένα 
κράτη μέλη με χαμηλότερη παραγωγική ικανότητα, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και
ικανότητα χορηγίας, η κατάσταση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα είναι πολύ πιο 
δύσκολη· για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες 
για τις χώρες αυτές, για την προώθηση της ικανότητας του πολιτιστικού και του
δημιουργικού τομέα να αποκτήσουν πρόσβαση στους πελάτες.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να σημειωθεί είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι
σχετικοί με τους τομείς αυτούς φορείς που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες 
(όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που προέρχονται από διάφορες μειονοτικές ομάδες 
κλπ) να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση γενικότερα. Ο εισηγητής θα 

                                               
1 Eurostat news release, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 European Commission press release, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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ήθελε να τονίσει ότι τα πολιτιστικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών πρέπει να 
προστατεύονται και να προωθούνται.

Μια άλλη πτυχή που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, είναι η σημασία των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 99% του συνόλου των 
επιχειρήσεων της ΕΕ είναι ΜΜΕ και το 90% από αυτές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με 
λιγότερους από 10 εργαζομένους, και 5 απασχολούμενα άτομα κατά μέσο όρο). Αυτές οι 
μικρο-επιχειρήσεις απασχολούν το 53% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη· ως εκ 
τούτου, είναι ουσιαστικής σημασίας για τις οικονομίες μας. Μπορούν επίσης να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, και έτσι το να 
διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμά μας θα είναι επωφελές γι 'αυτές είναι υψίστης σημασίας.
Δεν πρέπει να παραβλέψουμε επίσης τους νέους επιχειρηματίες· είναι ζωτικής σημασίας να 
τους δίνεται η βοήθεια και τα κίνητρα για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την ενίσχυση του 
διεθνούς χαρακτήρα των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους όσο το δυνατόν
περισσότερο.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού 
τομέα με σκοπό να γίνει πραγματικότητα η ΕΕ 2020, το πρόγραμμα πρέπει να στηρίζει τη 
δραστηριοποίηση των τομέων αυτών σε διακρατικό επίπεδο, εξοπλίζοντάς τους με 
δυνατότητες επικοινωνίας και τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο 
αυτό, και να προωθεί τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης στη διοίκηση, στις 
επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα τα οποία θα απευθύνονται ειδικά στους 
επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, προκειμένου να 
ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία τους και να καταστούν βιώσιμες οι δραστηριότητές τους.

Για μια ακόμη σημαντικότερη εξέλιξη των τομέων, απαιτείται η εξασφάλιση της γενικής
συνοχής και συμπληρωματικότητας του προγράμματος με άλλες σχετικές πηγές 
χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το ΕΚΤ, το πρόγραμμα της ΕΕ για την κοινωνική αλλαγή και 
την καινοτομία, το ΕΤΠΑ κ.λπ..

Ακριβώς όπως στην περίπτωση των άλλων προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση έχουν ζωτική σημασία. Είναι, επομένως, απαραίτητη η θέσπιση μιας
οργανωμένης δέσμης δεικτών. Για να έχουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα της κατάστασης και 
της αλλαγής (που επέφερε το πρόγραμμα) στους τομείς, δεν απαιτούνται μόνο δεδομένα 
σχετικά με το μερίδιό τους στην απασχόληση και το μερίδιο του ΑΕΠ, αλλά και στοιχεία
σχετικά με την αλλαγή στη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των φορέων στους εν λόγω 
τομείς και την προσβασιμότητα των κοινωνικά μειονεκτούντων φορέων στο πρόγραμμα. 
Επιπλέον, όσον αφορά το στόχο ενίσχυσης της χρηματοδοτικής ικανότητας του πολιτιστικού 
και δημιουργικού τομέα, δεν είναι μόνο ο όγκος των δανείων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 
της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται, αλλά 
και ο αριθμός των δικαιούχων της χρηματοδότησης που προέρχονται από τις χώρες συνοχής
και ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες που επωφελούνται από την χρηματοδοτική 
διευκόλυνση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 προστασία 
και προώθηση των πολιτιστικών 
δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες και των 
κοινωνικά περιθωριοποιημένων ατόμων, 
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.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, 

(5) Η σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, 
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που άρχισε να ισχύει στις 18 Μαρτίου 
2007 και στην οποία η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, στοχεύει στην 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, όπως 
σε διεθνείς συμφωνίες συμπαραγωγής και 
συνδιανομής, και στην διαμόρφωση 
αλληλεγγύης, ώστε να ευνοείται η 
πολιτιστική έκφραση κάθε χώρας.

που άρχισε να ισχύει στις 18 Μαρτίου 
2007 και στην οποία η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, στοχεύει στην 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, όπως 
σε διεθνείς συμφωνίες συμπαραγωγής και 
συνδιανομής, και στην διαμόρφωση 
αλληλεγγύης, ώστε να ευνοείται η 
πολιτιστική έκφραση κάθε χώρας. Από την 
άποψη αυτή, η σύμβαση ορίζει ότι η 
δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
διάφορες κοινωνικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες.

Or. en

Τροπολογία 3
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
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.

(10) Ο πολιτιστικός τομέας καθώς και ο 
δημιουργικός τομέας της Ευρώπης είναι 
εγγενώς κατακερματισμένοι τόσο σε 
εθνικό και γλωσσικό επίπεδο όσο και όσον 
αφορά τις πιθανότητές τους να 
παρουσιάσουν τον εαυτό τους στο 
ευρύτερο κοινό.  Όσον αφορά τις εθνικές 
διαφορές, το γεγονός ότι η κατάσταση 
του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 
είναι πολύ πιο δύσκολη σε ορισμένα 
κράτη μέλη που έχουν μικρότερη 
ικανότητα παραγωγής,  περιορισμένη 
αγοραστική δύναμη και ικανότητα 
χορηγίας, δεν μπορεί να αγνοηθεί· ως εκ 
τούτου, ιδιαίτερες προσπάθειες πρέπει να 
καταβληθούν προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα του 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να 
αποκτήσουν πρόσβαση στους πελάτες
Αφενός, ο κατακερματισμός έχει ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός 
πολιτισμικά ποικίλου και ιδιαίτερα 
ανεξάρτητου πολιτιστικού τοπίου, δίνοντας 
φωνή στις διάφορες πολιτιστικές 
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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  και 
κοινωνικές ανισορροπίες και, ως εκ 
τούτου, μικρότερο εύρος επιλογών για τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 4

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 
εξοπλισμό τους, να καταρτίσουν νέες 
μεθόδους παραγωγής και διανομής και να 

(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 
εξοπλισμό τους, να καταρτίσουν νέες 
μεθόδους παραγωγής και διανομής και να 
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προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα 
τους.

προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα 
τους. Αυτές οι νέες απαιτήσεις είναι 
δύσκολο να καλυφθούν από φορείς που 
προέρχονται από κοινωνικά 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Or. en

Τροπολογία 5

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 μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των 
μικροεπιχειρήσεων– είναι η δυσκολία τους 
να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια 
που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν 
τις δραστηριότητές τους, να οργανώσουν 
τη λειτουργία τους, να αναπτυχθούν, να 
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
ή να διεθνοποιηθούν. Αν και αυτό συνιστά, 
γενικά, μια κοινή πρόκληση για τις μικρο-
επιχειρήσεις και τις 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. en
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Τροπολογία 6

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 απασχόλησης, 
της έρευνας και καινοτομίας, της 
βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής 
για τη συνοχή, του τουρισμού και των 
εξωτερικών σχέσεων.

Or. en

Τροπολογία 7

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, σχετικούς 
και χρονικά καθορισμένους στόχους και 
δείκτες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(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, σχετικούς 
και χρονικά καθορισμένους στόχους και 
δείκτες που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι ετήσιες εκθέσεις θα 
αποστέλλονται και θα παρουσιάζονται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον διακρατικό χαρακτήρα των 
συναφών δραστηριοτήτων και του 
αντικτύπου τους, που θα συμπληρώνουν 
εθνικά, διεθνή και άλλα ενωσιακά 
προγράμματα·

α) τον διακρατικό και διαπολιτισμικό
χαρακτήρα των συναφών δραστηριοτήτων 
και του αντικτύπου τους, που θα 
συμπληρώνουν εθνικά, διεθνή και άλλα 
ενωσιακά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εξασφάλιση πιο ισότιμων κανόνων 
παιχνιδιού στον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα της Ευρώπης, με βάση
τις χώρες με χαμηλή δυνατότητα 
παραγωγής και/ή τις χώρες ή περιφέρειες 
με περιορισμένη γεωγραφική και 
γλωσσική εμβέλεια.

δ) την εξασφάλιση πιο ισότιμων κανόνων 
παιχνιδιού στον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα της Ευρώπης,
λαμβάνοντας υπόψη τις χώρες με χαμηλή 
δυνατότητα παραγωγής και/ή τις χώρες ή 
περιφέρειες με περιορισμένη γεωγραφική 
και γλωσσική εμβέλεια, καθώς και τους 
φορείς που προέρχονται από 
μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να στηριχθεί η ικανότητα του 
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και 

α) να στηριχθεί η ικανότητα του 
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και 
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δημιουργικού τομέα να λειτουργούν 
διακρατικά·

δημιουργικού τομέα να λειτουργούν 
διακρατικά μεταξύ άλλων, εξοπλίζοντας 
τους σχετικούς φορείς με τις 
απαιτούμενες  επικοινωνιακές και 
επιχειρηματικές δεξιότητες που 
απαιτούνται στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 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
αυτονομία του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα, και ιδίως των πολύ 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και οργανισμών και των κοινωνικά 
μειονεκτούντων φορέων, με την 
προώθηση της διαθεσιμότητας 
προγραμμάτων κατάρτισης στη διοίκηση, 
στις επιχειρήσεις και στην 
επιχειρηματικότητα τα οποία θα 
απευθύνονται ειδικά στους επαγγελματίες 
των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

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 

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
πολύ μικρές  και μικρομεσαίες 
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μηχανισμός έχει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

επιχειρήσεις. Ο εν λόγω μηχανισμός έχει 
τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

α) να διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και 
δημιουργικού τομέα·

α) να διευκολύνει την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση των πολύ μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών του ευρωπαϊκού πολιτιστικού 
και δημιουργικού τομέα, με ιδιαίτερη 
προσοχή στους νέους επιχειρηματίες και 
τους φορείς που προέρχονται από 
μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η 
καινοτομία, η δημιουργία ακροατηρίου και 
η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων στον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, η Επιτροπή εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα στήριξης για τη 
διακρατική συνεργασία σε επίπεδο 
πολιτικής:

Για να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η 
καινοτομία, η δημιουργία ακροατηρίου και 
η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων στον πολιτιστικό και τον 
δημιουργικό τομέα, η Επιτροπή εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα στήριξης για τη 
διακρατική συνεργασία σε επίπεδο 
πολιτικής:

Or. en
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Τροπολογία 15

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 
επιχειρηματικά μοντέλα, προγράμματα 
κατάρτισης και δραστηριότητες 
αλληλοδιδαχής ομολόγων,  και δικτύωσης
μεταξύ πολιτιστικών φορέων και αρμοδίων 
για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και του 
δημιουργικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – στοιχείο στ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προώθηση του προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη» σε εθνικό επίπεδο·

– προώθηση του προγράμματος
«Δημιουργική Ευρώπη» σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 17

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 και άλλων 
μορφών τέχνης·

Or. en
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Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα συνεργασίας που φέρνουν σε 
επαφή φορείς από διαφορετικές χώρες οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή 
διατομεακές δραστηριότητες·

α) μέτρα συνεργασίας που φέρνουν σε 
επαφή φορείς από διαφορετικές χώρες οι 
οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή 
διατομεακές δραστηριότητες, με ιδιαίτερη 
προσοχή στους κοινωνικά μειονεκτούντες 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υποστήριξη των φορέων του 
οπτικοακουστικού τομέα όσον αφορά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων με ενισχυμένη 
δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας·

β) υποστήριξη των φορέων του 
οπτικοακουστικού τομέα όσον αφορά τη 
δημιουργία ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων με ενισχυμένη 
δυνατότητα διασυνοριακής κυκλοφορίας, 
με ιδιαίτερη προσοχή στους κοινωνικά 
μειονεκτούντες φορείς·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) υποστηρικτικές δραστηριότητες με 
σκοπό την αύξηση των γνώσεων και του 
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου·

θ) υποστηρικτικές δραστηριότητες με 
σκοπό την αύξηση των γνώσεων και του 
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σχετικά 
με την ποικιλομορφία και την 
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πολυπλοκότητα των κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 21
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 του πολιτισμού, της 
εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 
υγείας, της έρευνας και καινοτομίας, της 
βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, του
εμπορίου, του τουρισμού, της δικαιοσύνης 
και της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άλλες συναφείς ενωσιακές πηγές 
χρηματοδότησης στον τομέα των 
πολιτικών για τον πολιτισμό και τα μέσα, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, τα προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά 
μέσα για τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα 
του πολίτη, τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας και τα προενταξιακά μέσα. 
Ειδικότερα, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν συνέργειες στο επίπεδο της 
υλοποίησης μεταξύ του προγράμματος και 
των εθνικών και περιφερειακών 
στρατηγικών για έξυπνη εξειδίκευση.

β) άλλες συναφείς ενωσιακές πηγές 
χρηματοδότησης στον τομέα των 
πολιτικών για τον πολιτισμό και τα μέσα, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κοινωνική Αλλαγή και την 
Καινοτομία (ιδίως τον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress), το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, τα προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά 
μέσα για τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα 
του πολίτη, τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας και τα προενταξιακά μέσα. 
Ειδικότερα, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν συνέργειες στο επίπεδο της 
υλοποίησης μεταξύ του προγράμματος και 
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των εθνικών και περιφερειακών 
στρατηγικών για έξυπνη εξειδίκευση.

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αλλαγές στους τομείς όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων των 
διαφόρων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αλλαγές στους τομείς όσον αφορά την 
πρόσβαση των κοινωνικά 
μειονεκτούντων φορέων στο πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποπαράγραφος 3 – περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αριθμός των τελικών δικαιούχων που 
προέρχονται από τα κράτη μέλη που 
έχουν χαμηλή παραγωγική ικανότητα, 
περιορισμένη αγοραστική δύναμη και
ικανότητα χορηγίας, κλπ.·
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Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποπαράγραφος 3 – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αριθμός των τελικών δικαιούχων που 
ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες 
ομάδες που επωφελούνται από τη 
χρηματοδοτική διευκόλυνση.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η Επιτροπή, εκτός από την τακτική 
παρακολούθηση, καταρτίζει έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης το αργότερο έως 
το τέλος του 2017, προκειμένου να 
εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων και την 
αποδοτικότητα του προγράμματος, καθώς 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ενόψει της λήψης απόφασης για την 
ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
αναστολή του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση αφορά την έκταση της 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της, τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη 
συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
αποφάσεων αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 

α) Η Επιτροπή, εκτός από την τακτική 
παρακολούθηση, καταρτίζει έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης το αργότερο έως 
το τέλος του 2017, προκειμένου να 
εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων και την 
αποδοτικότητα του προγράμματος, καθώς 
και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
ενόψει της λήψης απόφασης για την 
ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
αναστολή του προγράμματος. Η 
αξιολόγηση αφορά την έκταση της 
απλούστευσης, την εσωτερική και 
εξωτερική συνοχή της, τη συνεχιζόμενη 
συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη 
συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
αποφάσεων αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 



PE487.969v01-00 18/18 PA\900444EL.doc

EL

1718/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

1718/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Η έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης διαβιβάζεται και 
παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Η 
χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχεται 
με τον τρόπο αυτό θα διοχετευθεί σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς/οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα.

Η Επιτροπή δημιουργεί έναν μηχανισμό 
για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό 
τομέα, ο οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
ενός ενωσιακού μέσου δανεισμού για τις
πολύ μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική 
υποστήριξη που παρέχεται με τον τρόπο 
αυτό θα διοχετευθεί στις πολύ μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς/οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και 
τον δημιουργικό τομέα.

Or. en


