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Τροπολογία 1
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Χαιρετίζει την τροπολογία επί του 
Άρθρου 149 της Συνθήκης ΕΚ που 
αποβλέπει στην επέκταση του εύρους της 
δράσης της ΕΚ στον τομέα της 
Νεότητας, ούτως ώστε να καλύπτει και 
την προώθηση της συμμετοχής των νέων 
στο δημοκρατικό βίο στην Ευρώπη και, 
με σκοπό την καλύτερη ενεργό συμμετοχή 
νέων πολιτών στο δημόσιο βίο, τονίζει τη 
σημασία των πρωτοβουλιών της ΕΕ και 
την ανάπτυξης πολιτικών που να 
προωθούν και να διευκολύνουν την 
ενεργό συμμετοχή των νέων στο 
δημοκρατικό βίο σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 2
Vasco Graça Moura

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Επιβεβαιώνει τις αρχές και τα θέματα
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
στο Ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 
σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για 
τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο 
παγκοσμιοποίησης 1, ως προς την 
ενσωμάτωση του πολιτισμού στην 
Ατζέντα της Λισσαβόνας, σε σχέση με την
Ανακοίνωση  της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·
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_______________
1 P6_TA(2008)0124.

Or. pt

Τροπολογία 3
Zdzisław Zbigniew Podkański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η 
ΣΛΕΕ διατήρησε τον οριζόντιο χαρακτήρα 
του άρθρου 151, παράγραφος 4, της 
Συνθήκης ΕΚ, που ορίζει ότι "[η]
Κοινότητα, όταν αναλαμβάνει δράσεις 
δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσας 
Συνθήκης, λαμβάνει υπόψη της τις 
πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας 
ειδικότερα στο σεβασμό και στην 
προώθηση τη πολυμορφίας των 
πολιτισμών της"·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η 
ΣΛΕΕ διατήρησε τον οριζόντιο χαρακτήρα 
του άρθρου 151, παράγραφος 4, της 
Συνθήκης ΕΚ, που ορίζει ότι "[η]
Κοινότητα, όταν αναλαμβάνει δράσεις 
δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσας 
Συνθήκης, λαμβάνει υπόψη της τις
πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας 
ειδικότερα στο σεβασμό και στην 
προώθηση τη πολυμορφίας των 
πολιτισμών της"· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι δεν έχουν διατυπωθεί 
δεόντως οι αρχές της πολυγλωσσίας στις 
οποίες βασίζονται οι δράσεις διατήρησης 
του πολιτιστικού πλούτου και της 
ποικιλίας των πολιτισμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·        

Or. pl

Τροπολογία 4
Zdzisław Zbigniew Podkański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η οριζόντια αυτή ρήτρα στον 
τομέα του πολιτισμού, κατά το υπόδειγμα 
των νέων οριζόντιων ρητρών που 

5. θεωρεί ότι η οριζόντια αυτή ρήτρα στον 
τομέα του πολιτισμού, κατά το υπόδειγμα 
των νέων οριζόντιων ρητρών που 
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εισήχθησαν από τη ΣΛΕΕ σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς, 
την αειφόρο ανάπτυξη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης, μπορεί να παραγάγει γενικά
προγράμματα δράσης που θα ορίζουν τους 
προς επίτευξη στόχους στον τομέα του 
πολιτισμού·

εισήχθησαν από τη ΣΛΕΕ σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς, 
την αειφόρο ανάπτυξη και την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες, μπορεί να παραγάγει  
προγράμματα δράσης που θα ορίζουν τους 
προς επίτευξη στόχους στον τομέα του 
πολιτισμού·

Or. pl

Τροπολογία 5
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την 
ανάπτυξη  ευρωπαϊκής πολιτικής 
ενημέρωσης και επικοινωνίας και 
επαναλαμβάνει την παράκλησή του να 
συναφθεί διοργανική συμφωνία που να 
προσδιορίζει τις κοινές αρχές οι οποίες 
θα μπορούσαν να διέπουν τη συνεργασία 
μεταξύ των σχετικών ευρωπαϊκών  
οργανισμών·40

Or. fr

Τροπολογία 6
Vasco Graça Moura

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι αυτά τα προγράμματα δράσης 
θα πρέπει να εξαίρουν την ιδιαιτερότητα 

6. θεωρεί ότι αυτά τα προγράμματα δράσης 
θα πρέπει να εξαίρουν την ιδιαιτερότητα 
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του πολιτισμού στην Ευρώπη, αφενός 
ολοκλήρωσης και, αφετέρου, ως 
χαρακτηριστικού στοιχείου της θέσης της 
στο παγκόσμιο περιβάλλον·

του πολιτισμού στην Ευρώπη, αφενός ως 
παράγοντα ταυτότητας, αμοιβαίας 
αναγνώρισης και ιθαγένειας και επίσης  
ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης και, αφετέρου, ως 
χαρακτηριστικού στοιχείου της θέσης της 
στο παγκόσμιο περιβάλλον·

Or. pt

Τροπολογία 7
Zdzisław Zbigniew Podkański

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 
καινοτομία της ΣΛΕΕ να δώσει τη 
δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να 
εγγυώνται την ορθή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της βάσει 
της αρχής της επικουρικότητας, 
ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να 
προσαρμόσουν, εν ανάγκη, τα 
χρονοδιαγράμματα και τις μεθόδους 
εργασίας τους για να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας 
κατά την εξέταση κάθε νομοθετικής 
πρότασης της Ένωσης στον τομέα του 
πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 
μέσων, της εκπαίδευσης, της νεότητας 
και του αθλητισμού·

7. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 
καινοτομία της ΣΛΕΕ να δώσει τη 
δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να 
εγγυώνται την ορθή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της, 
ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να 
υιοθετήσουν δικά τους προγράμματα για 
την διατήρηση και ανάπτυξη του 
πολιτισμού·

Or. pl

Τροπολογία 8
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 
καινοτομία της ΣΛΕΕ να δώσει τη 
δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να 
εγγυώνται την ορθή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της βάσει 
της αρχής της επικουρικότητας, 
ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να 
προσαρμόσουν, εν ανάγκη, τα 
χρονοδιαγράμματα και τις μεθόδους 
εργασίας τους για να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας 
κατά την εξέταση κάθε νομοθετικής 
πρότασης της Ένωσης στον τομέα του 
πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, 
της εκπαίδευσης, της νεότητας και του 
αθλητισμού·

7. λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 
καινοτομία της ΣΛΕΕ να δώσει τη 
δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να 
εγγυώνται την ορθή κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της βάσει 
της αρχής της επικουρικότητας, 
ενθαρρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να 
προσαρμόσουν, εν ανάγκη, τα 
χρονοδιαγράμματα και τις μεθόδους 
εργασίας τους για να διασφαλίσουν ότι 
εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας 
κατά την εξέταση κάθε νομοθετικής 
πρότασης της Ένωσης, η οποία πρέπει, 
ενδεχομένως, να λαμβάνει υπόψη την 
περιφερειακή και τοπική διάσταση των 
προγραμματισμένων δράσεων,  στον 
τομέα του πολιτισμού, των 
οπτικοακουστικών μέσων, της 
εκπαίδευσης, της νεότητας και του 
αθλητισμού·

Or. fr
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