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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει να προωθηθούν δραστήριες πολιτικές της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του 
πολιτισμού και της δραστήριας συμμετοχής των πολιτών, για τη διαμόρφωση μιας 
ισχυρότερης πολιτικής ταυτότητας για την Ένωση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
της Ένωσης για τους πολίτες της·

2. υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι πολιτικές αυτές για την εκπλήρωση των στόχων της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας και την αντιμετώπιση των σχετικών κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων του προσεχούς μέλλοντος· υπογραμμίζει ότι οι 
επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να προβλέπουν επαρκείς πόρους για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών·

3. θεωρεί σημαντικό να ορισθούν ανώτατα όρια δαπανών που θα είναι ανάλογα των 
προτεραιοτήτων και της δομής των προγραμμάτων, όπως προσδιορίζονται κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών συναπόφασης, όσον αφορά τα προγράμματα Lifelong 
Learning, Media, Νεότητα και Culture, που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο· 
κρίνει ότι η πρόοδός τους υπονομεύεται από τις περικοπές στον προϋπολογισμό, οι οποίες 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την αποτελεσματικότητα, τον ρόλο, τη λειτουργία και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών·

4. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής που έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, με τη βελτίωση της συνέργειας 
μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων· υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ των σχεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και των χρηματοδοτήσεων για την έρευνα, καθώς και την ανάγκη να επιτευχθούν 
οικονομικές συνέργειες που να επεκτείνοτναι στα εκπαιδευτικά, τα πολιτιστικά, τα 
θεσμικά και τα γεωγραφικά ολοκληρωμένα συστήματα, διευκολύνοντας τις 
δραστηριότητες στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας·

5. υπενθυμίζει τις σημαντικές αυξήσεις που ενέκριναν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
όσον αφορά μια σειρά κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2006 σχετικών με την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεότητα·

6. σημειώνει την άμεση απορρόφηση και τον πολύ υψηλό βαθμό εκτέλεσης της κοινοτικής 
χρηματοδότησης στους τομείς της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεότητας 
και του πολιτισμού (τομείς που προσφέρουν υψηλή αξία σε σχέση προς το κόστος τους)·

Κατηγορία 1α

7. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 
16ης Δεκεμβρίου 2005, η δαπάνη για το πρόγραμμα Lifelong Learning (στο πλαίσιο της 
κατηγορίας 1α) θα επανέλθει στα επίπεδα του 2006 παρά μόνο το 2009·
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8. επισημαίνει ότι οι περικοπές στο πρόγραμμα Erasmus θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση 
των επιχορηγήσεων για μετακινήσεις σπουδαστών, από 170.000 το 2006 σε 140.000 
ετησίως κατά τα επόμενα έτη, καθώς και την απώλεια ορισμένων σημαντικών μέτρων 
όπως οι επιχορηγήσεις για μη διδακτικό προσωπικό, μακροπρόθεσμες μετακινήσεις 
διδακτικού προσωπικού και ειδικές μετακινήσεις για κοινές μεταπτυχιακές σπουδές·

9. σημειώνει ότι ο αριθμός των επωφελουμένων από το πρόγραμμα Leonardo θα μειωθεί 
από τις 50.000 το 2006 σε 36.000 ετησίως για τα επόμενα έτη και ότι, όσον αφορά το 
πρόγραμμα Comenius, ο αριθμός των επωφελουμένων μαθητών που συμμετέχουν σε 
συνεργασίες θα μειωθεί, από το στοχευόμενο επίπεδο των 4 εκατομμυρίων, στα 2 
εκατομμύρια μαθητές· υπογραμμίζει επίσης ότι θα τερματισθεί η εφαρμογή ορισμένων 
μέτρων που απευθύνονται σε ενήλικες μαθητευόμενους (Grundtvig), καθώς και μέτρων 
για την υποστήριξη της πολυγλωσσικότητας·

Κατηγορία 3β

10. υπενθυμίζει ότι, ενώ η μερική πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο, μετά την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόταση για το πρόγραμμα Youth in 
Action, δείχνει ότι τα θεσμικά όργανα οδεύουν προς την επίτευξη μιας σημαντικής 
συμφωνίας που θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική δομή και λειτουργία του 
προγράμματος, η πρόταση του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνολική δαπάνη για την 
κατηγορία 3β σημαίνει ότι οι ανταλλαγές και τα σχέδια πουυ αφορούν τους νέους θα 
πρέπει να μειωθούν κατά 22%·

11. υπογραμμίζει ότι το σημαντικό βήμα που αποτελεί η επίτευξη μερικής συμφωνίας με το 
Συμβούλιο όσον αφορά την πρόταση για το πρόγραμμα Media, δεν θα πρέπει να 
υπονομευθεί με τη μείωση των κονδυλίων για το πρόγραμμα αυτό· θεωρεί ότι μια τέτοια 
κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τη στρατηγικής σημασίας συμβολή του προγράμματος - μέσω 
των διαδικασιών ψηφιοποίησής του - στην ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα και της 
κοινωνίας της πληροφορίας, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του, τη στιγμή που η 
επιτυχία του γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη και αναγνωρίζεται από τους ενδιαφερόμενους· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μείωση της χρηματοδότησης θα οδηγούσε σε 
συνολική μείωση των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία, ιδίως 
στα νέα και τα μελλοντικά κράτη μέλη και σε χώρες με περιορισμένη ικανότητα 
οπτικοακουστικής παραγωγής· υπενθυμίζει ότι εννέα στις δέκα ευρωπαϊκές ταινίες που 
διανέμονται έξω από τη χώρα παραγωγής τους υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα 
Media, καθώς και το γεγονός ότι οι αιτήσεις υποστήριξης από το Media αυξήθηκαν κατά 
120% κατά την τελευταία πενταετία·

12. υπογραμμίζει ότι η μερική πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο μετά την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόταση για το πρόγραμμα Culture 2007 
αποτελεί το κατάλληλο σημείο εκκίνησης για μια πολιτική της ΕΕ ικανή να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών τομέων οι οποίοι αποτελούν τον 
πυρήνα της ταυτότητας, του πλούτου και της πολυμορφίας της Ευρώπης, η πρόταση όμως 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα κονδύλια θα είχς ως αποτέλεσμα τη μείωση, από 148 σε 
100, του αριθμού των σχεδίων που υποστηρίζονται·

13. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος "Πολίτες για την Ευρώπη", που έχει ως 
στόχο όχι μόνο την προώθηση διαφόρων δραστηριοτήτων στο επίπεδο της κοινωνίας των 
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πολιτών, με τη συμμετοχή πολιτών, ενώσεων και τοπικών αρχών, αλλά και την 
υποστήριξη εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα ολοκληρωτικών καθεστώτων του 
περασμένου αιώνα, πράγμα που αποτελεί ουσιώδη συμβολή στη διατήρηση της μνήμης 
όσον αφορά τις τραγωδίες οι οποίες ενέπνευσαν την ευρωπαϊκή ενοποίησηως ένα όραμα 
ειρήνης και σταθερότητας· υπογραμμίζει ότι η πρόταση του Συμβουλίου θα είχε ως 
συνέπεια να μειωθούν τα υποστηριζόμενα σχέδια αδελφοποίησης πόλεων, από τα 
προβλέπόμενα 1.300 σε 800·

14. επισημαίνει τη σημασία που έχει ο διαφανής προσδιορισμός των κατάλληλων περιθωρίων 
για καινοτόμες δράσεις, στο πλαίσιο της κατηγορίας 3β·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να 
προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να επαναβεβαιώσει τις προνομίες του 
ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, καθώς και ως ένα από τα θεσμικά όργανα που 
συμμετέχουν στο νομοθετικό έργο.

Η Επιτροπή Πολιτισμού έχει ήδη λάβει σταθερή θέση, μέσω της γνωμοδότησής της1.

Το Συμβούλιο της 15ης-16ης Δεκεμβρίου 2005 συμφώνησε σε ένα ανώτατο όριο δαπανών το 
οποίο απέχει σημαντικά από τη θέση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά 
του2. Τίθεται έτσι σε κίνδυνο η διαδικασία συναπόφασης για τα προγράμματα Lifelong 
Learning, Media, Youth in Action, Νεότητα και Culture.

Από την άποψη αυτή, έχει μεγάλη σημασία να κληθεί το Συμβούλιο να εξηγήσει στους 
πολίτες τις συνέπειες των επιλογών του, όσον αφορά τις δημοσιονομικές προτεραιότητες, για 
τα επόμενα έτη.

1 PE 350226, 1.2.2005
2 PE 368.274, B6-0049/2006



AD\606508EL.doc 7/7 PE 371.741v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόταση για την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού

Αριθμός διαδικασίας 2006/0036(ACI)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας BUDG
Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
CULT
27.10.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία 
αναγγελίας στην ολομέλεια
Συντάκτκτρια γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού
Ruth Hieronymi
23.1.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε/καν
Εξέταση στην επιτροπή 23.2.2006
Ημερομηνία έγκρισης 21.3.2006
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

 -:
 0:

26
  1
  0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni 
Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, 
Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Μανώλης Μαυρομμάτης, Marianne Mikko, Ljudmila 
Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Νικόλαος Σηφουνάκης, 
Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 
Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...


