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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing the Creative Europe Programme 
(2021 to 2027) and repealing Regulation (EU) No 1295/2013 (14146/1/2020 – 
C9-0134/2021 – 2018/0190(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14146/1/2020 – 
C9-0134/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
12ης Δεκεμβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 20192,

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση3 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0366),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας (A9-0161/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 

1 ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 87.
2 ΕΕ C 168 της 16.5.2019, σ. 37.
3 ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 934.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δηλώσεις της Επιτροπής

Στο πλαίσιο της αιτιολογικής σκέψης 23 και του παραρτήματος I, άρθρο 1, ειδικές δράσεις ε), 
καθώς και του άρθρου 7 παράγραφος 5 του προαναφερθέντος κανονισμού, όπως 
συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προκηρύξει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για αιτήσεις 
για πολυετείς επιχορηγήσεις λειτουργίας στις οποίες θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση η 
Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες οντότητες και οι οποίες θα παρέχουν την 
αναγκαία σταθερότητα για τη λειτουργία των εν λόγω οντοτήτων. Οι προσκλήσεις αυτές θα 
υπόκεινται στην έγκριση προγραμμάτων εργασίας, στα οποία θα καθορίζονται ακριβείς όροι, 
όπως το χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων ή η προβλεπόμενη διάρκεια των συμφωνιών 
επιχορήγησης. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει περαιτέρω την πρόθεσή της να δρομολογήσει την 
πρώτη από τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
για το 2021. Η πρόθεση αυτή υπόκειται στην έγκριση του προαναφερόμενου κανονισμού και 
στην τελική συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021.

***

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι συννομοθέτες αποφάσισαν να 
διατηρήσουν τον λογότυπο MEDIA. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την οριζόντια προσέγγιση 
σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να προβλέπονται ειδικοί λογότυποι για προγράμματα 
στο πλαίσιο του μελλοντικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Η πρόθεση της Επιτροπής 
είναι να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι βλέπουν την Ένωση συνολικά, χάρη στη χρήση του 
ενιαίου ευρωπαϊκού εμβλήματος από τα διάφορα προγράμματά της. Το έμβλημα αυτό είναι 
κοινό για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις 
για απλή, συνεκτική και υποχρεωτική επικοινωνιακή κάλυψη και για προβολή όλων των 
προγραμμάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί συνολική συμφωνία για το πρόγραμμα, η 
Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τη διατήρηση του λογοτύπου MEDIA με τον όρο ότι 
περιορίζεται στη συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού.

Η Επιτροπή διατηρεί την πεποίθηση ότι η επικοινωνιακή κάλυψη και η προβολή της δράσης 
της ΕΕ προς ένα ευρύτερο κοινό είναι πιο αποτελεσματική χωρίς ειδικούς λογότυπους 
προγραμμάτων. Η Επιτροπή παραμένει στη διάθεση των συννομοθετών για να αποδείξει την 
άποψή της πολύ πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ για τον 
πολιτιστικό, τον δημιουργικό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε 
με βάση την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «Media», τα οποία στηρίζουν τον 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. 
Περιλαμβάνει επίσης, από το 2014, μια διατομεακή συνιστώσα για τη στήριξη έργων στις 
παρυφές διαφόρων τομέων.

Η σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ήταν μία από τις κύριες 
προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, κάτι που έγινε ιδιαίτερα σημαντικό κατά την πανδημία, η 
οποία επηρέασε σοβαρά τον πολιτιστικό τομέα.

Το πρόγραμμα θα επωφεληθεί από χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται σε 
1 842 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές και από πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 
600 000 000 EUR σε τιμές του 2018, με τουλάχιστον 33 % να διατίθεται για τον πολιτισμό, 
58 % για το πρόγραμμα MEDIA, και έως 9 % για τη διατομεακή συνιστώσα. Η κατανομή 
αυτή θα επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση στα σκέλη ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και MEDIA 
(χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα συνεργασίας, υποστηρίζονται περισσότερα 
οπτικοακουστικά έργα μέσω όλων των δράσεων MEDIA), αλλά και την ανάπτυξη νέων 
δράσεων στο πλαίσιο της διατομεακής συνιστώσας: όπως οι εγκάρσιες δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για την αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ενός 
ελεύθερου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής 
δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Με την αύξηση του 
προϋπολογισμού του, το πρόγραμμα θα διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ταυτότητας και της πολυμορφίας.

2. Διοργανικές διαπραγματεύσεις

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 
δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου 2018. Ύστερα από την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση στις 28 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν διοργανικές διαπραγματεύσεις 
από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020. Τέσσερις τριμερείς διάλογοι και 
διάφορες τεχνικές συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τη φινλανδική και τη γερμανική 
Προεδρία, στο πλαίσιο των οποίων επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 
2020.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, η οποία στη συνέχεια την επιβεβαίωσε στις 11 Ιανουαρίου 2021. Με βάση την 
έγκριση της επιτροπής, η πρόεδρος της επιτροπής CULT, σε επιστολή προς την Προεδρία του 
Συμβουλίου, δήλωσε ότι θα συστήσει στην ολομέλεια να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου 
χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που 
επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Κατόπιν επαλήθευσης από τους 
γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 13 Απριλίου 2021 επίσημα τη θέση του 
σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία.
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3. Σύσταση

Δεδομένου ότι η θέση του Συμβουλίου συνάδει με την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη 
κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής συνιστά την έγκρισή της 
χωρίς τροποποιήσεις.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

Έγγραφα αναφοράς 14146/1/2020 – C9-0134/2021 – 2018/0190(COD)

Ημερομηνία πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ 
– Αριθ. P

28.3.2019           T8-0323/2019

Η πρόταση της Επιτροπής COM(2018)0366 - C8-0237/2018

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια 
της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση

26.4.2021

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT
26.4.2021

Εισηγητές
    Ημερομηνία ορισμού

Massimiliano 
Smeriglio
17.7.2019

Εξέταση στην επιτροπή 5.11.2019 4.12.2019 21.1.2020

Ημερομηνία της έγκρισης 10.5.2021

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

29
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, 
Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Αλέξης 
Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, 
Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan 
Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Ημερομηνία κατάθεσης 12.5.2021



RR\1231392EL.docx 11/11 PE691.395v02-00

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29 +
ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, 
Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, 
Domènec Ruiz Devesa

The Left Αλέξης Γεωργούλης, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

0 -

0 0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


