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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το ευρωπαϊκό εγχείρημα και η 
ανάπτυξη της Ευρώπης θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της κρίσης και τη 
δρομολόγηση της Ευρώπης σε βιώσιμη 
πορεία προς την ανάπτυξη που θα 
στηρίζεται, όπως ήδη γίνεται, στην πείρα 
που έχει αποκτηθεί από κοινές 
προσπάθειες 50 και πλέον ετών, την 
προθυμία για συνεργασία, τη συνεργασία 
που υπερβαίνει τα όρια μεταξύ λαών και 
εθνών, τον επιμερισμό των επιβαρύνσεων 
και τη βοήθεια που παρέχεται από τους 
περισσότερο ανεπτυγμένους στους 
λιγότερο ευνοημένους. Σε συνδυασμό με 
πρόσθετα περιστατικά και εντυπώσεις, 
όλοι αυτοί οι παράγοντες συγκροτούν το 
ευρωπαϊκό πνεύμα, που αποτελεί, πέραν 
και πάνω από την οικονομική και 
κοινωνική συνεργασία, τον βασικό 
κινητήριο μοχλό της Ευρώπης ως 
κοινότητας σε επίπεδο ευρωπαίων 
πολιτών, και που χρειάζεται ενίσχυση.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της έκφρασης «ευρωπαϊκό πνεύμα» στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 
πρέπει να δώσει ώθηση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων. Εάν το σκεφτούμε, τα 
σχέδια αδελφοποίησης πόλεων και τα άτομα που συμμετέχουν σε διεθνή σχέδια εταιρικών 
σχέσεων εκφράζουν αυτό το πνεύμα μέσα από τις δράσεις τους: εάν δεν υπήρχαν φυσικά 
σύνορα και μοιραζόμασταν μεταξύ μας τον ευρωπαϊκό χώρο, η εθνική και πολιτιστική 
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πολυμορφία θα μας έκανε περισσότερο ανοικτούς και δεκτικούς, και θα μπορούσαμε να 
αξιοποιήσουμε τα 50 και πλέον χρόνια ιστορίας και επιτυχίας της ΕΕ.

Τροπολογία 2

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,
ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα της 
κοινής ιθαγένειας μέσω της καλύτερης 
κατανόησης και της καλύτερης 
αμοιβαίας γνώσης, 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 χάραξη 
πολιτικής και στη διαμόρφωση της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 3

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 
και του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας των φύλων και της μη 
διακριτικής μεταχείρισης καθώς και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της 
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περιφερειακής πολιτικής.

Τροπολογία 4

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 καθώς και με το μέλλον της 
Ευρώπης και για την ανάλυση και τον 
εορτασμό τους, 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.

Τροπολογία 5

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, 
λαμβανομένου υπόψη του 
πολυπολιτισμικού και πολυγλωσσικού 
χαρακτήρα της ΕΕ.
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Τροπολογία 6

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 
τόσο για σχέδια με μεγάλο αντίκτυπο, όσο 
και, 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 επιπλέον, θα 
πρέπει να τίθενται αρκετές προθεσμίες 
για την παραλαβή προσφορών κάθε 
χρόνο, να αυξηθεί το ποσοστό των 
δαπανών σχεδίων που χρηματοδοτούνται 
με επιχορηγήσεις της ΕΕ καθώς και η 
προχρηματοδότηση των σχεδίων και να 
τίθενται μεγαλύτερες και πιο ευέλικτες 
προθεσμίες εφαρμογής των σχεδίων.

Τροπολογία 7

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 και το ευρωπαϊκό 
πνεύμα και να βελτιώσει την ικανότητα 
των πολιτών για συμμετοχή στα κοινά σε 
επίπεδο Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της λέξης «πνεύμα» υποδηλώνει ένα είδος γεφύρωσης παρελθόντος και 
παρόντος. Η μνήμη αποτελεί στοιχείο αυτού του πνεύματος, καθώς τα αρνητικά γεγονότα του 
παρελθόντος συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποδηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διέπεται από κοινό πνεύμα, 
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και ότι είναι σημαντικό για την εν λόγω Κοινότητα όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να 
αισθάνονται και να ταυτίζονται με αυτό το πνεύμα, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της 
συνοχής.

Τροπολογία 8

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, την κοινή
ταυτότητα και τις κοινές αξίες, καθώς και
τον σκοπό της Ένωσης για 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 για να μοιραστούν και να 
ανταλλάξουν εμπειρίες, να διδαχθούν από 
την ιστορία και να συζητήσουν για το 
μέλλον της Ευρώπης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στους Ρομά καθώς και σε άλλες 
μειονότητες της ΕΕ, ώστε να 
διευκολυνθεί η ένταξή τους ως πολίτες 
που απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα.
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Τροπολογία 10

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

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 όσον 
αφορά τη μνήμη, την ιστορία, την 
ταυτότητα, το πνεύμα και τους στόχους
της Ένωσης μέσα από την τόνωση του 
διαλόγου, του προβληματισμού και της 
δικτύωσης.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της λέξης «πνεύμα» υποδηλώνει ένα είδος γεφύρωσης παρελθόντος και 
παρόντος. Η μνήμη αποτελεί στοιχείο αυτού του πνεύματος, καθώς τα αρνητικά γεγονότα του 
παρελθόντος συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποδηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διέπεται από κοινό πνεύμα, 
και ότι είναι σημαντικό για την εν λόγω Κοινότητα όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να 
αισθάνονται και να ταυτίζονται με αυτό το πνεύμα, καθώς αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της 
συνοχής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια» α) «Ενίσχυση της μνήμης όσον αφορά 
την ευρωπαϊκή ιστορία και ανάπτυξη 
αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και 
ευρωπαϊκού πνεύματος»

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δύο σκέλη θα συμπληρώνονται από 
οριζόντιες δράσεις για την ανάλυση, τη 
διάδοση και τη χρησιμοποίηση των 

Τα δύο σκέλη θα συμπληρώνονται από 
οριζόντιες δράσεις για την ανάλυση, τη 
διάδοση και τη χρησιμοποίηση των 
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αποτελεσμάτων των σχεδίων (δράσεις υπό
την «Αξιοποίηση»).

αποτελεσμάτων των σχεδίων (δράσεις υπό
το θέμα «Διάδοση και 
πολλαπλασιασμός»).

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποτελέσματα σχεδίων μπορούν να διαδοθούν, ενώ άλλα προσφέρονται για 
πολλαπλασιασμό (συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση).

Τροπολογία 13

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 (όχι όμως αποκλειστικά), τους 
ακόλουθους τύπους δράσεων, οι οποίες 
υλοποιούνται σε διακρατική βάση ή με 
σαφή ευρωπαϊκή διάσταση:

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της φράσης «όχι αποκλειστικά» σημαίνει ότι ο κατάλογος δεν είναι κλειστός.

Τροπολογία 14

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
διασυνοριακών, διεθνών δεσμών και 
δικτύων συνεργασίας
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη οργανώσεων γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

– Στήριξη οργανώσεων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ανάπτυξη κοινοτήτων και διάλογοι 
σχετικά με ζητήματα συμμετοχής των 
πολιτών βάσει της χρήσης ΤΠΕ και/ή 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

– Διάλογοι σχετικά με ζητήματα 
συμμετοχής των πολιτών, όπως η 
ανάπτυξη κοινοτήτων, βάσει της χρήσης 
ΤΠΕ και/ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τροπολογία 17

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
ολοκληρωτικά καθεστώτα

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Προβληματισμός/διάλογοι σχετικά με – Προβληματισμός/διάλογοι σχετικά με 
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κοινές αξίες κοινές ευρωπαϊκές αξίες, ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και ευρωπαϊκό μέλλον και 
πνεύμα

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα άλλα άρθρα όσον αφορά την εισαγωγή του όρου 
«πνεύμα», που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Τροπολογία 19

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 αύξησης των γνώσεων 
των πολιτών αναφορικά με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τη λειτουργία τους

Τροπολογία 20

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 διάδοση, τη
χρησιμοποίηση και την προαγωγή του 
πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων 
των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη διάδοση των αποτελεσμάτων, πρέπει να υπάρχει μέριμνα κατά τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των σχεδίων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι σε μια 
περισσότερο δυναμική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα ενός σχεδίου μπορεί να είναι 
μια μελέτη, αλλά η νέα μεθοδολογία που πιθανώς προέκυψε από τη μελέτη αυτή μπορεί να 
ισχύει για πολλά άλλα σχέδια. Η μεθοδολογία, συνεπώς, ενδέχεται να είναι εξίσου σημαντική με 
το αποτέλεσμα, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στήριξη 
ενημερωτικών/συμβουλευτικών δομών 
του προγράμματος στα κράτη μέλη

– Δημοσιότητα και παροχή συμβουλών 
σχετικά με το πρόγραμμα σε επίπεδο 
κρατών μελών και παροχή της 
απαιτούμενης θεσμικής δομής για να 
καταστεί αυτό δυνατό

Αιτιολόγηση

Η έμφαση δεν θα πρέπει να δίνεται στις θεσμικές δομές, αλλά στη δημοσιότητα και την παροχή 
συμβουλών, για τα οποία απαιτείται η ύπαρξη της θεσμικής δομής.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτουν την 
αγορά υπηρεσιών, λ.χ. για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων, μελετών και έρευνας, 
εργαλείων πληροφόρησης και διάδοσης, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση.

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτουν την 
αγορά υπηρεσιών που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα άμεσης υλοποίησης ή/και 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, μελετών και 
έρευνας, εργαλείων πληροφόρησης και 
διάδοσης, καθώς και παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η λέξη «πρόγραμμα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα απόφαση, 
αναφέρεται στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», η χρήση της σε αυτό το σημείο 
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εν προκειμένω όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε επίπεδο προγράμματος (λέξη «άμεση» ).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
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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 προωθούν την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την κοινή μνήμη 
και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες καθώς 
και την κοινή ταυτότητα, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των μελών τους ή το 
μέγεθος του προϋπολογισμού τους, 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.

Τροπολογία 24

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 σε 
τοπικό και διαδικτυακό επίπεδο με τους 
δικαιούχους του προγράμματος και τους 
συναφείς ενδιαφερομένους και 
εμπειρογνώμονες.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα διαβούλευσης μέσω διαδικτύου θα πρέπει όχι μόνο να εδραιωθεί αλλά και να 
αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος. Παρότι υπάρχει ήδη, θα πρέπει να αναφέρεται σαφέστερα στον 
κανονισμό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτάσεις που υποβάλλονται κατά τη 
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διάρκεια των διαβουλεύσεων 
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας της.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα υποχρεώσει την Επιτροπή να επιφέρει συνεχώς βελτιώσεις στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

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 ότι υπάρχει
συνέπεια και συμπληρωματικότητα των 
μέτρων που εφαρμόζονται στο παρόν 
πρόγραμμα 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 αλληλεγγύης μεταξύ γενεών, 
της εθελοντικής εργασίας, της
καταπολέμησης των διακρίσεων, της 
έρευνας και καινοτομίας, της γειτονίας, 
της πολιτικής για τη διεύρυνση και της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σκέλος 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μνήμη και ευρωπαϊκή ιθαγένεια 1. Μνήμη, ευρωπαϊκή ιθαγένεια και 
ευρωπαϊκό πνεύμα
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σκέλος 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 την ευρωπαϊκή 
ιστορία, την πολιτισμική και γλωσσική 
πολυμορφία και τις κοινές αξίες υπό την 
ευρύτερη δυνατή έννοια. 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, 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.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σκέλος 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την
προσέλκυση περισσότερων γυναικών στη 

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την
περαιτέρω διεύρυνση της διαδικασίας
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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.

λήψης πολιτικών και οικονομικών 
αποφάσεων ώστε να συμμετέχουν σε 
αυτήν περισσότερες γυναίκες και άτομα 
σε ευάλωτη θέση. 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.

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι η πλήρης ένταξη των 
μειονοτήτων αποτελεί σταθερό στόχο της 
ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο 
εποικοδομητική προσέγγιση για την 
ενθάρρυνση της πολιτικής συμμετοχής 
τους καθώς και της συμμετοχής τους στα 
κοινά.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – Οριζόντια δράση – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Αξιοποίηση ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Διάδοση και 
πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων

Αιτιολόγηση

Καθώς ασχολούμεθα με οριζόντιες δράσεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δείχνουν 
αφηρημένες, τα ονόματα που τους δίδονται πρέπει να εξηγούν αυτό που είναι. Επί πλέον, δεν 
πρέπει να είναι μόνο τα ίδια τα αποτελέσματα αυτό που διαδίδεται· ο αντίκτυπός τους και η 
προστιθέμενη αξία τους πρέπει να τυγχάνουν επανειλημμένης εκμετάλλευσης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Η εισαγωγή της λέξης «πολλαπλασιασμός» δείχνει αυτό τον 
τρόπο σκέψης. Για παράδειγμα, εάν η επινόηση μιας νέας μεθοδολογίας είναι ένα από τα 
αποτελέσματα ενός σχεδίου, αυτό μπορεί να τύχει επανειλημμένα εκμετάλλευσης σε 
μεταγενέστερα σχέδια. 
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Οριζόντια δράση – 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 
μέτρων υποστήριξης για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ ενδιαφερομένων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
αρχών, και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 
λόγου χάρη μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ή 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.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 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.

Σε γενικές γραμμές, προτίμηση θα δοθεί σε 
επιχορηγήσεις για σχέδια με μεγάλο 
αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται με 
τις πολιτικές της Ένωσης ή με θέματα που 
οι πολίτες θεωρούν μείζονος 
ενδιαφέροντος και αποσκοπούν στη 
συμμετοχή για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας της Ένωσης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 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 θα 
πραγματοποιείται κεντρικά από 
εκτελεστικό οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα καθορίσει τι είδους θεσμικό όργανο θα συντονίζει το πρόγραμμα.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συνολικές δαπάνες διοικητικής 
λειτουργίας του προγράμματος θα πρέπει 
να είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα που 
προβλέπει το σχετικό πρόγραμμα.

Οι συνολικές δαπάνες διοικητικής 
λειτουργίας του προγράμματος θα πρέπει 
να είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα που 
προβλέπει το σχετικό πρόγραμμα και να 
μην ανέρχονται σε ποσοστό υψηλότερο 
από 12% του προϋπολογισμού του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ανώτατου ορίου στον κανονισμό θα χρησιμεύσει ως μήνυμα και θα αποθαρρύνει 
σχόλια περί υπερβολικής γραφειοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει 
δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσίευσης 
και διάδοσης, κατά περίπτωση, 
εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 

Η Επιτροπή θα αναλάβει δραστηριότητες 
ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης, 
κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο ευρεία γνώση και υψηλό 
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ευρεία γνώση και υψηλό αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται μέσω 
του προγράμματος.

αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος.
Αυτό θα δώσει έμφαση στην ενημέρωση 
και τη δημοσιότητα που παρέχονται σε 
επίπεδο κρατών μελών, σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Αν και τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά κυριαρχούν ως γλώσσες εργασίας σε επίπεδο 
υλοποίησης σχεδίων, το πρόγραμμα αφορά την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία στις 23 (24 αρχής γενομένης από το 2013) επίσημες γλώσσες·
αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – Ειδικός στόχος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, την κοινή
ταυτότητα και τις κοινές αξίες καθώς και
τον σκοπό της Ένωσης για 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 για να μοιραστούν και να 
ανταλλάξουν εμπειρίες, να διδαχθούν από 
την ιστορία και να συζητήσουν για το 
μέλλον την Ευρώπης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – Ειδικός στόχος 2 – πίνακας – σειρά 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία

Ποσοστό των επικεφαλής 
κοινοπραξιών από κράτη 
που προσχώρησαν στην 
ΕΕ το 2004, το 2007 και 
το 2013

ά.α. Τουλάχιστον 35% 
συνολικά.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί σε επίπεδο κοινοτικού προγράμματος ότι ο συντονισμός των σχεδίων 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα 15 παλαιά κράτη μέλη, αλλά ότι θα πρέπει να 
εξαπλωθεί και σε αυτόν τον τομέα – με άλλα λόγια, η νοοτροπία και η εμπειρία της διαχείρισης 
σχεδίων για εταιρικές σχέσεις σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αναπτυχθούν στα 13 νέα κράτη 
μέλη, προάγοντας έτσι τη ρεαλιστική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – Οριζόντια δράση (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Διάδοση και πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων
Δείκτες αποτελεσμάτων Τελευταίο γνωστό 

αποτέλεσμα
Μεσοπρόθεσμος στόχος 
(αποτέλεσμα)

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίσει δείκτες αποτελεσμάτων για τις οριζόντιες δράσεις που 
προτείνει.
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