
AM\697599EL.doc PE398.449v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

30.11.2007 PE398.449v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE396.712v01-00)
Grażyna Staniszewska
Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης
(2007/2211(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός συνιστά κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη 
των περιφερειών και την προσέλκυση επενδύσεων και διαδραματίζει βασικό ρόλο 
στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης καθώς επίσης και ότι οι καλλιτέχνες 
όπως και οι πολιτιστικοί φορείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της ιδιοσυγκρασίας των περιφερειών και στην ελκυστικότητά τους,

Or. de

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η γλώσσα συνιστούν την κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη των περιφερειών και την προσέλκυση επενδύσεων και ότι οι 
καλλιτέχνες όπως και οι πολιτιστικοί φορείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας των περιφερειών και στην ελκυστικότητά τους,
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Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού κυρίως για την ανάπτυξη μικρών και 
μεσαίων πόλεων τόσο ως τομέα δημιουργίας απασχόλησης και προώθησης της 
οικονομικής ανάπτυξης όσο και, σε κοινωνικό επίπεδο, και ότι η πολιτιστική 
ταυτότητα είναι σημαντικός παράγοντας ένταξης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής 
συνοχής στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες,

Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού κυρίως για την ανάπτυξη μικρών και 
μεσαίων πόλεων και περιοχών της υπαίθρου τόσο ως τομέα δημιουργίας 
απασχόλησης και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης όσο και, σε κοινωνικό 
επίπεδο, ως παράγοντα ένταξης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής στις 
περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού κυρίως για την ανάπτυξη πόλεων 
(ιδίως μικρομεσαίων), τόσο ως τομέα δημιουργίας απασχόλησης και προώθησης της 
οικονομικής ανάπτυξης όσο και, σε κοινωνικό επίπεδο, ως παράγοντα ένταξης και 
ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες,

Or. pl
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχουν για τον πολιτισμό οι ΜΜΕ και το ιδιωτικό 
κεφάλαιο που θα έπρεπε να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην υλοποίηση 
σχεδίων και δράσεων, κυρίως μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ),

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των υποαναπτύκτων περιοχών που είναι 
φτωχές σε φυσικούς πόρους ή τουριστικά αξιοθέατα, ο πολιτισμός μπορεί να 
αποτελέσει το βασικό στοιχείο προκειμένου μια περιοχή να καταστεί ελκυστική για 
τους επενδυτές·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1

1. αναγνωρίζει τη σημασία του σχεδίου της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, 
αλλά  επισημαίνει ότι η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησής της ή κάποιου πρακτικού 
σχεδίου για την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού · καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν συντομότερα·

Or. de
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1 Α (νέα)

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πολιτιστική ταυτότητα αποτελεί στα 
περισσότερα κράτη μέλη μια εξέχουσα περιφερειακή πραγματικότητα· τονίζει τη 
σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας στις κοινωνικές επιλογές μιας περιφέρειας 
στους τομείς της παιδείας, της επιμόρφωσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της 
ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας· καλεί τα 
κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα μέτρα πολιτικής στις ανάγκες των διαφόρων 
περιφερειών τους·

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί στον πολιτισμό ουσιαστική θέση στο 
πλαίσιο του διαλόγου όχι μόνο μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ 
περιφερειών ανά τον κόσμο, προωθώντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και 
συμπεριλαμβάνοντας τον πολιτισμό στα αναπτυξιακά προγράμματα· υπογραμμίζει 
σχετικά το πλεονέκτημα που συνιστούν οι λίαν περιφερειακές περιοχές που 
προσφέρουν στην ΕΕ μια ανεκτίμητη πολιτιστική ποικιλότητα και μπορούν να 
διευκολύνουν την εμβάθυνση των δεσμών μας με άλλους πολιτισμούς·

Or. fr

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί στον πολιτισμό ουσιαστική θέση στο 
πλαίσιο του διαλόγου όχι μόνο μεταξύ μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ 
περιφερειών ανά τον κόσμο, προωθώντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και 
συμπεριλαμβάνοντας τον πολιτισμό στα αναπτυξιακά προγράμματα· θεωρεί αναγκαία 
την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εφαρμογή 
μιας πολιτιστικής πολιτικής σε σχέση με τις περιφέρειες και τους πολίτες της 
Κοινότητας·
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Or. bg

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να προωθηθεί η πολιτιστική ποικιλότητα και να 
δοθεί στον πολιτισμό ουσιαστική θέση στο πλαίσιο του διαλόγου όχι μόνο μεταξύ 
μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ περιφερειών ανά τον κόσμο, προωθώντας τις 
διαπολιτισμικές ανταλλαγές και συμπεριλαμβάνοντας τον πολιτισμό στα αναπτυξιακά 
προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συνειδητοποίησε πως αν και ο πολιτισμός 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, σε πολλές χώρες αντιμετωπίζεται 
από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· συνιστά στα κράτη μέλη να εμπλέξουν τις 
αρχές αυτές στη διαδικασία όχι μόνο του ελέγχου των αποτελεσμάτων, αλλά και 
της εφαρμογής της νέας ατζέντας της ΕΕ για τον πολιτισμό·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 14
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην οικονομική 
ανάπτυξη των περιφερειών, τη δημιουργία πλούτο και στην προώθηση της αξίας της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι οι περιφερειακές πολιτιστικές ενώσεις 
και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τέχνης θα έπρεπε να 
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή·

Or. de
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Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην οικονομική 
ανάπτυξη (διαγραφή) και στην προσθήκη αξίας στους περιφερειακούς πόρους μέσω
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Or. bg

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αφιερώνει καμία προσοχή 
στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι 
οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική 
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ούτε στο Πολιτιστικό πρόγραμμα για την 
Ευρωπαϊκή Πόλη που σημειώνει μεγάλη επιτυχία μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αφιερώνει ελάχιστη 
(διαγραφή) προσοχή στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και 
περιφερειών, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικό φόρουμ για 
πολιτιστική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών·

Or. de
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές 
στην ενίσχυση και την τροφοδότηση του πολιτισμού στις περιοχές τους, προπάντων 
στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς και ως φορείς καλλιτεχνικής καινοτομίας,
στο βαθμό που είναι αρμόδιες για την παροχή και χρηματοδότηση πολιτιστικών 
αγαθών και πρωτοβουλιών, παιδείας και κατάρτισης, καθώς και ως διοργανωτές 
φεστιβάλ και πολιτιστικών δρωμένων·

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5

διαγραφεται

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει απτά παραδείγματα μέσω μιας τράπεζας 
δεδομένων με οικουμενική πρόσβαση σε όλες τις επίσημες γλώσσες καθώς και με 
τη διοργάνωση διασκέψεων που θα παρέχουν το βήμα για την ανταλλαγή 
πληροφοριών·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. έχοντας κατά νου το επικείμενο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτιστικού Διαλόγου, 
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τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες ως αυθεντικό 
πολιτιστικό σημείο αναφοράς και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
εμπεριστατωμένες προτάσεις για δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 
αυτού, καθώς επίσης και να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των περιφερειών στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών·

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλότητα της ΕΕ 
αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλούτο· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
διδασκαλία γλωσσών και τα προγράμματα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 
ανταλλαγών εντός και εκτός ΕΕ χρήζουν διαρκούς υποστήριξης· υπενθυμίζει το 
ρόλο των τηλεοπτικών προγραμμάτων στον τομέα των διαπολιτιστικών 
ανταλλαγών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν 
τη χρηματοδότηση στη βιομηχανία μεταγλώττισης· 

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 23
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει πολιτιστικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
των σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, επίσης στο επίπεδο μικρών και μεσαίων 
πόλεων (διαγραφή) και να ενσωματώσει τη πολιτιστική διάσταση στην πρωτοβουλία 
"Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή"·

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει πολιτιστικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
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των σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, επίσης στο επίπεδο πόλεων (ιδίως 
μικρομεσαίων), ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IV C και να 
ενσωματώσει τη πολιτιστική διάσταση στην πρωτοβουλία "Περιφέρειες για την 
Οικονομική Αλλαγή"·

Or. pl

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον πολιτισμό στις περιφέρειες μέσω 
επενδύσεων στις πολιτιστικές υποδομές, χρησιμοποιώντας πόρους από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και να αναπτύξουν περιφερειακές στρατηγικές πολιτιστικής 
ανάπτυξης κατόπιν διαβουλεύσεως με τους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς 
και με την κοινωνία των πολιτών·

Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και τις περιορισμένες ευκαιρίες 
απασχόλησης για τους επαγγελματίες του κλάδου των τεχνών και καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τα άτομα αυτά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Στρατηγικής Λισαβόνας·

Or. bg

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 27
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν απλές, διαφανείς και σαφείς 
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αρχές  για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ, ούτως ώστε να καταστούν αποτελεσματικό μέσο 
χρηματοδότησης πολιτιστικών επιχειρήσεων και να διευκολύνουν την ενεργητικότερη 
συμμετοχή των ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει Πολιτιστικό Ταμείο ΕΕ-ΑΚΕ 
ως συνεισφορά της ΕΕ στη διανομή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες ΑΚΕ· 
εκφράζει την άποψη ότι παρόμοιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν ιδίως στις χώρες 
που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει Πολιτιστικό Ταμείο ΕΕ-ΑΚΕ 
ως συνεισφορά της ΕΕ στη διανομή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες ΑΚΕ· 
εκφράζει την άποψη ότι παρόμοιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν ιδίως στις χώρες 
που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του 
για τον αποκλεισμό ευρωπαϊκών τρίτων χωρών από το πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες" χωρίς να προσφέρεται στις χώρες αυτές ένα 
εναλλακτικό πρόγραμμα·

Or. pl

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9

9. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει Πολιτιστικό Ταμείο ΕΕ-ΑΚΕ 
ως συνεισφορά της ΕΕ στη διανομή πολιτιστικών αγαθών από τις χώρες ΑΚΕ και τις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη· εκφράζει την άποψη ότι παρόμοιες δράσεις πρέπει να 
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αναληφθούν ιδίως στις χώρες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας· εκφράζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για τον αποκλεισμό τρίτων χωρών από το πρόγραμμα 
"Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες".

Or. fr

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 31
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να 
συνδέσουν πλήρως τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη συνέχεια που θα δοθεί 
στην ανακοίνωσή της σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν 
κόσμο παγκοσμιοποίησης·

Or. en
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