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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

22.2.2017 A8-0030/1 

Τροπολογία  1 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 και 173 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 167 και 173 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/2 

Τροπολογία  2 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 

19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον 

ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της 

πολιτισμικής πολυμορφίας και της 

εκπαίδευσης στην προώθηση των 

θεμελιωδών αξιών της ΕΕ2, 

___________  

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/3 

Τροπολογία  3 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη», και ιδίως το 

υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», 

υποχρηματοδοτείται σοβαρά, με 

αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται με 

δυσκολία σε υψηλές προσδοκίες· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη», 

συμπεριλαμβανομένου του υπο-

προγράμματος «Πολιτισμός», έχει 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,46 δις 

ευρώ για την περίοδο 2014-2020 στον 

τομέα 3 του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/4 

Τροπολογία  4 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διατομεακή 

Συνιστώσα έχει αναπτύξει εν μέρει μόνο 

τον στρατηγικό της στόχο για την 

προώθηση της διακρατικής και 

διατομεακής πολιτιστικής συνεργασίας· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διατομεακή 

Συνιστώσα έχει αναπτύξει εν μέρει μόνο 

τον στρατηγικό της στόχο για την 

προώθηση της διακρατικής και 

διατομεακής πολιτιστικής συνεργασίας, 

ιδίως λόγω του διασκορπισμού των 

αποστολών της, με την προσθήκη του 

ειδικού μέτρου υπέρ της κοινωνικής 

ένταξης των προσφύγων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/5 

Τροπολογία  5 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 

συμμετοχή των προσφύγων στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία ξεκίνησε το 2016 στο 

πλαίσιο της Διατομεακής Συνιστώσας, με 

σκοπό την προώθηση και τη στήριξη της 

δημιουργικότητας και του διαπολιτισμικού 

διαλόγου· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 

συμμετοχή των προσφύγων στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία ξεκίνησε το 2016 στο 

πλαίσιο της Διατομεακής Συνιστώσας, με 

σκοπό την προώθηση και τη στήριξη της 

δημιουργικότητας και του διαπολιτισμικού 

διαλόγου· υπενθυμίζοντας ότι αυτό το 

μέτρο χρηματοδοτήθηκε το 2015 με το 

ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Τροπολογία  6 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι στον κανονισμό προβλέπεται η 

σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες 

χώρες που αποσκοπούν στη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα ή σε τμήματά του, 

μέχρι στιγμής ελάχιστες μόνο χώρες 

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι στον κανονισμό προβλέπεται η 

σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες 

χώρες που αποσκοπούν στη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα ή σε τμήματά του, ο 

περιορισμένος προϋπολογισμός του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», 

καθώς και οι συγκεκριμένοι στόχοι του 

που συνδέονται με τον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό, μάλλον οδηγούν σε εστίαση 

στις υποψηφιότητες που προέρχονται από 

τα κράτη μέλη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/7 

Τροπολογία  7 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

των επιτυχόντων αιτούντων ανέρχεται στο 

15% για το υποπρόγραμμα Πολιτισμός και 

στο 44% για το υποπρόγραμμα MEDIA, 

αλλά στο δεύτερο υποπρόγραμμα είναι 

ουσιαστικά ακόμη χαμηλότερο (32%) εάν 

δεν συμπεριληφθούν τα σχέδια αυτόματης 

στήριξης· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 

των επιτυχόντων αιτούντων ανέρχεται στο 

15 % για το υποπρόγραμμα Πολιτισμός και 

στο 44 % για το υποπρόγραμμα MEDIA, 

αλλά στο δεύτερο υποπρόγραμμα είναι 

ουσιαστικά ακόμη χαμηλότερο (32 %) εάν 

δεν συμπεριληφθούν τα σχέδια αυτόματης 

στήριξης· τονίζοντας επιπλέον ότι, στην 

περίπτωση του υποπρογράμματος 

Πολιτισμός, τα επιλεγέντα σχέδια 

προέρχονται ως επί το πλείστον από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πράγμα 

που θα μπορούσε να υποδηλώνει 

αδυναμία του προγράμματος να 

χρηματοδοτήσει οργανισμούς 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως οι 

μεσαίες επιχειρήσεις· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/8 

Τροπολογία  8 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. προτρέπει μετ’ επιτάσεως τα κράτη 

μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

ώστε να το φέρουν σε αντιστοιχία με τις 

προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και 

τους φιλόδοξους στόχους κάθε 

υποπρογράμματος, αναγνωρίζοντας έτσι 

ότι οι αξίες της πολιτιστικής παραγωγής 

δεν αποτυπώνονται μόνο στα οικονομικά 

στοιχεία και βοηθώντας στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση 

των αποτελεσμάτων· 

1. προτείνει στα κράτη μέλη να 

μεριμνήσουν για τη βελτιστοποιημένη 

διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων, 

ιδίως ορίζοντας εκ νέου τις ισορροπίες 

μεταξύ του υποπρογράμματος 

Πολιτισμός και του υποπρογράμματος 

MEDIA, καθώς και διακόπτοντας την 

επέκταση των στόχων και των τρίτων 

χωρών που συμμετέχουν, προκειμένου να 

είναι δυνατή η εστίαση στα βασικά 

σχέδια των υποψηφίων των κρατών 

μελών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/9 

Τροπολογία  9 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ζητεί από την Επιτροπή να 

συνεργαστεί όσο το δυνατόν στενότερα με 

την UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να αναπτύξει 

μια πιο ισχυρή βάση για την από κοινού 

συμβολή τους στην υλοποίηση των στόχων 

του προγράμματος και τη διενέργεια 

εκτίμησης επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά 

τη διεθνή διάσταση και τον σεβασμό των 

συγκεκριμένων ανθρώπινων και 

οικονομικών αξιών του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· 

6. υπενθυμίζει τη δυνατότητα των 

κρατών μελών να συνεργαστούν όσο το 

δυνατόν στενότερα με την UNESCO, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ, 

προκειμένου να αναπτύξει μια πιο ισχυρή 

βάση για την από κοινού συμβολή τους 

στην υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος και τη διενέργεια εκτίμησης 

επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τη διεθνή 

διάσταση και τον σεβασμό των 

συγκεκριμένων ανθρώπινων και 

οικονομικών αξιών του πολιτισμού και της 

δημιουργίας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0030/10 

Τροπολογία  10 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επιδοκιμάζει το τρέχον έργο της 

Επιτροπής και του Εκτελεστικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού στην τροποποίηση του 

συστήματος αυτόματης μοριοδότησης 

προκειμένου να διασφαλίζονται πράγματι 

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ενώ 

λαμβάνονται με ισορροπημένο τρόπο 

υπόψη το σύνολο των κριτηρίων που 

αναφέρονται στο πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» (διακρατικός 

χαρακτήρας, ανάπτυξη της 

διασυνοριακής συνεργασίας, οικονομίες 

κλίμακας, κρίσιμη μάζα, μόχλευση) 

καθώς και οι ικανότητες παραγωγής και 

τα υπάρχοντα συστήματα εθνικής 

στήριξης για τον οπτικοακουστικό τομέα. 

21. επιδοκιμάζει το τρέχον έργο της 

Επιτροπής και του Εκτελεστικού 

Οργανισμού Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού στην τροποποίηση του 

συστήματος αυτόματης μοριοδότησης, 

εφόσον ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα 

σύστημα «θετικής διάκρισης» υπέρ των 

χωρών με χαμηλότερη ικανότητα 
παραγωγής, σε βάρος της καλλιτεχνικής 

ποιότητας των έργων και των 

δυνατοτήτων τους για καινοτομία, 

«τιμωρώντας» κατ’ αυτό τον τρόπο τις 

χώρες με υψηλή ικανότητα παραγωγής·  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Τροπολογία  11 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. συνιστά να διασφαλιστεί και να 

καταστεί διαθέσιμη η ευρωπαϊκή 

οπτικοακουστική κληρονομιά για λόγους 

μελέτης, συμμετοχής του κοινού και 

οικονομικής αξιοποίησης χάρη στην 

ψηφιοποίηση των ταινιών και 

οπτικοακουστικών αρχείων· 

24. συνιστά να διασφαλιστεί και να 

καταστεί διαθέσιμη η ευρωπαϊκή 

οπτικοακουστική κληρονομιά για λόγους 

μελέτης, συμμετοχής του κοινού και 

οικονομικής αξιοποίησης χάρη στην 

ψηφιοποίηση των ταινιών και 

οπτικοακουστικών αρχείων, ενώ θα 

εξασφαλίζονται τα πνευματικά και άλλα 

συναφή δικαιώματα· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Τροπολογία  12 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. τονίζει ότι, σε ένα διεθνές και ολοένα 

πιο ανταγωνιστικό κινηματογραφικό τοπίο, 

ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας 

εξακολουθεί να χρειάζεται τη λήψη 

μέτρων που θα διασφαλίζουν την 

πολυμορφία και την ανεξαρτησία του· 

τονίζει ότι χρειάζεται άμεση στήριξη της 

ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής 

παραγωγής, ιδίως κατά τη φάση 

ανάπτυξης του έργου, πράγμα που πρέπει 
να γίνει μέσω της επέκτασης της 

κατάρτισης, ώστε να καλύπτει 

περισσότερες δράσεις και να ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα του τομέα· 

25. τονίζει ότι, σε ένα διεθνές και ολοένα 

πιο ανταγωνιστικό κινηματογραφικό τοπίο, 

ο οπτικοακουστικός τομέας των κρατών 

μελών εξακολουθεί να στηρίζεται και ότι, 

προκειμένου να γίνει αυτό, είναι ανάγκη 

να ακολουθηθούν πολιτικές με τις οποίες 

καταπολεμάται το φορολογικό και 

κοινωνικό ντάμπινγκ και παρέχεται η 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

προστατεύσουν την πολιτιστική τους 

βιομηχανία και τις πολιτισμικές τους 

εξαιρέσεις, εξασφαλίζεται ότι οι τομείς 

του πολιτισμού, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και των δημιουργικών 

βιομηχανιών παραμένουν εκτός 

εμπορικών συμφωνιών, καθώς και ότι 

αναπτύσσεται κατάρτιση, και μέσω της 

διευκόλυνσης της εκμάθησης, ώστε να 

περιλαμβάνονται περισσότερα μέτρα και 

να τονίζονται κατάλληλα τα 

προγράμματα κατάρτισης των 

ευπαιδευτών· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Τροπολογία  13 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 

2015/2328(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 

ευρωπαϊκές επιγραμμικές πλατφόρμες 

εξακολουθούν να μην είναι ανταγωνιστικές 

σε διεθνές επίπεδο, παρά την υποστήριξη 

που παρέχεται για τη διαδικτυακή διανομή, 

και ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση και η 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις 

υφιστάμενες πλατφόρμες· 

27. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 

ευρωπαϊκές επιγραμμικές πλατφόρμες 

εξακολουθούν να μην είναι ανταγωνιστικές 

σε διεθνές επίπεδο, παρά την υποστήριξη 

που παρέχεται για τη διαδικτυακή διανομή, 

και ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση και η 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις 

υφιστάμενες πλατφόρμες· επιμένει στο 

γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

διαθέτουν τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο 

καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, και 

ότι πρέπει επομένως να τους παρασχεθεί 

η δυνατότητα να αναπτύξουν τους εν 

λόγω τομείς μέσω φιλόδοξων εθνικών 

πολιτικών, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

τη θέση τους στη διεθνή αγορά· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. τονίζει την ανάγκη να υποβάλει η 

Επιτροπή ένα έργο που θα αφορά τη 

συμμετοχή του ευρωπαϊκού ακροατηρίου 

μέσω δεδομένων και θα αποσκοπεί στη 

διερεύνηση και την ενίσχυση της 

ικανότητας του οπτικοακουστικού και 

κινηματογραφικού τομέα της Ευρώπης 

να συλλέγει, να αναλύει και να προβλέπει 

βασιζόμενος σε δεδομένα που αφορούν 

τις συμπεριφορές του ακροατηρίου, με 

σκοπό την αύξηση της ζήτησης για μη 

εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. επισημαίνει ότι η υποστήριξη 

ανεξάρτητων τηλεοπτικών παραγωγών για 

την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών 

μυθοπλασίας με δυνατότητες 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 

βρίσκεται σε εξέλιξη, συγκεκριμένα 

προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στη 

μεγάλη διεθνή ζήτηση, επί του παρόντος, 

για σειρές υψηλής ποιότητας με γνήσια 

ευρωπαϊκά προτάγματα, ακόμη και αν τα 

καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

ως τώρα στους τομείς του ντοκιμαντέρ και 

των παιδικών προγραμμάτων· 

30. επισημαίνει ότι η υποστήριξη 

ανεξάρτητων τηλεοπτικών παραγωγών για 

την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών 

μυθοπλασίας με δυνατότητες 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 

πρέπει να εξασφαλιστεί, σε πρώτη φάση, 

από τις εθνικές αρχές, συγκεκριμένα 

προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στη 

μεγάλη διεθνή ζήτηση, επί του παρόντος, 

για σειρές υψηλής ποιότητας με γνήσια 

ευρωπαϊκά προτάγματα, ακόμη και αν τα 

καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

ως τώρα στους τομείς του ντοκιμαντέρ και 

των παιδικών προγραμμάτων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί από την Επιτροπή να αλλάξει το 

σύστημα πριμοδότησης για την 

ταυτόχρονη προβολή σε κινηματογραφικές 

αίθουσες και τη διάθεση βίντεο κατά 

παραγγελία (VOD)· 

32. ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει 

το σύστημα πριμοδότησης προκειμένου να 

απορρίπτεται η ταυτόχρονη προβολή σε 

κινηματογραφικές αίθουσες και η διάθεση 

βίντεο κατά παραγγελία (VOD), 

δεδομένων των διαφορών μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών και δεδομένης της 

ανάγκης να πραγματοποιείται μια πρώτη 

προβολή σε αίθουσα, γεγονός που συχνά 

αποτελεί σοβαρή πρόκληση για πολλές 

μικρές αίθουσες κινηματογράφου ή 

ανεξάρτητους κινηματογράφους· 

προτείνει να εξετασθεί, ως δεύτερο μέτρο, 

το ενδεχόμενο δημιουργίας ορισμένων 

εξαιρέσεων προκειμένου να είναι δυνατή 

η ταχύτερη πρόσβαση ορισμένων 

κινηματογραφικών έργων στο βίντεο 

κατά παραγγελία (VOD), βίντεο και 

νεοεισερχόμενα ΜΜΕ·   
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. εμμένει στην άποψη ότι τα σταθερά και 

άκρως αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά δίκτυα είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την προβολή των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και σε 

τρίτες χώρες, καθώς συχνά είναι τα πρώτα 

που ξεκινούν συνεργασίες σε νέα πεδία, 

τομείς ή χώρες· θεωρεί ότι ο ρόλος τους ως 

συντονιστών δράσεων και ως προαγωγών 

πολιτισμού και δημιουργικότητας για 

ολόκληρα καλλιτεχνικά πεδία θα πρέπει να 

υποστηριχθεί με επιχορηγήσεις 

λειτουργίας· πιστεύει ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, θα πρέπει να θεσπιστούν εκ των 

προτέρων σαφή και διαφανή κριτήρια 

επιλογής· 

40. εμμένει στην άποψη ότι τα σταθερά και 

άκρως αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά δίκτυα είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την προβολή των 

πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και σε 

τρίτες χώρες, καθώς συχνά είναι τα πρώτα 

που ξεκινούν συνεργασίες σε νέα πεδία, 

τομείς ή χώρες· θεωρεί ότι ο ρόλος τους ως 

συντονιστών δράσεων και ως προαγωγών 

πολιτισμού και δημιουργικότητας για 

ολόκληρα καλλιτεχνικά πεδία δεν θα 

πρέπει να υποστηριχθεί με επιχορηγήσεις 

λειτουργίας, αλλά μόνον από 

επιχορηγήσεις σχεδίων, δεδομένου ότι οι 

επιχορηγήσεις λειτουργίας εγκυμονούν 

κίνδυνο διοικητικής κι οικονομικής 

εξάρτησης και κακής διαχείρισης πόρων· 

πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει 

να θεσπιστούν εκ των προτέρων σαφή και 

διαφανή κριτήρια επιλογής· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

επερχόμενη επέκταση του προγράμματος 

ΠΠΕ σε υποψήφιες χώρες και σε χώρες 

της ΕΖΕΣ από το 2020 και συνιστά 

καλύτερη διάδοση αυτής της εμπειρίας 

τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός· 

44. αποδοκιμάζει την επερχόμενη 

επέκταση του προγράμματος ΠΠΕ σε 

υποψήφιες χώρες και σε χώρες της ΕΖΕΣ 

από το 2020, δεδομένου ότι, όπως 

υποδηλώνει και η ονομασία του, το 

πρόγραμμα πρέπει να εξυπηρετεί την 

ενδυνάμωση της αξίας των πόλεων της 

ΕΕ, ιδίως σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής 

λιτότητας και οικονομικής κρίσης·   
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. συνιστά να ληφθεί μέριμνα για 

μεγαλύτερη προβολή του Σήματος 

Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και τονίζει τη 

σημασία των αντίστοιχων (υλικών και 

άυλων) τόπων όσον αφορά την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα και την προώθηση ενός κοινού 

αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη, 

την οικοδόμηση της ΕΕ και τη γνωριμία 

με κληρονομιές διαφορετικών περιοχών, 

για ένα καλύτερο μέλλον· 

45. συνιστά να ληφθεί μέριμνα για 

μεγαλύτερη προβολή του Σήματος 

Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και τονίζει τη 

σημασία των αντίστοιχων (υλικών και 

άυλων) τόπων όσον αφορά την εθνική 

ταυτότητα των κρατών μελών και την 

προβολή του ευρωπαϊκού πολιτισμού 

μέσω μιας κοινής κληρονομιάς· 
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Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 

τρόπους για τη διευκόλυνση των 

προσφύγων που ασχολούνται με τις 

τέχνες να βρουν πρόσβαση στο 

πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της 

σημαντικής εισροής μεταναστών και 

προσφύγων στην ΕΕ που παρατηρείται 

τα τελευταία χρόνια, την αυξανόμενη 

διαπολιτισμική διάσταση του 

προγράμματος, η οποία ελπίζεται ότι από 

το 2017 θα οδηγήσει σε περισσότερα έργα 

που θα ενισχύουν την πολιτιστική 

πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό 

διάλογο και θα προωθούν την 

πολυγλωσσία· υπογραμμίζει ότι το 

στοιχείο αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί 

ως κανονική συνιστώσα του 

προγράμματος, δεδομένου ότι η 

πολιτιστική ένταξη θα εξακολουθήσει, 

όπως φαίνεται, να αποτελεί πρόκληση σε 

πολλά κράτη μέλη της ΕΕ τα επόμενα 

χρόνια. 

διαγράφεται 
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