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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το Πρόγραμμα "Πολίτες για την Ευρώπη", με σκοπό την προώθηση της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για την 
ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία.

Το Πρόγραμμα εισάγει τους πολίτες σε μία κοινή διεργασία διαμόρφωσης της πολιτικής 
γνώμης και βούλησης, προσφέροντας στην ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία μία αναπόσπαστη 
διάσταση, που οδηγεί στην δυνατότητα ένταξης των πολιτών σ'αυτήν και νομιμοποίησής της 
στη συνείδησή τους.

Μία κοινή πρακτική των ευρωπαίων πολιτών, στον πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό 
τομέα, δημιουργεί μία σχέση συνύπαρξης που αρκεί για την ανάπτυξη της αρετής της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα "Πολίτες για την Ευρώπη", προετοιμάζει τον δρόμο για ένα 
πολιτικό πρότυπο συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 
Από εδώ και στο εξής, η πολιτική ώθηση είναι κεντρομόλος, δηλαδή ξεκινά από την
"περιφέρεια" και κατευθύνεται προς το κέντρο Αυτή η οριζόντια διαμόρφωση της πολιτικής 
βούλησης προσδίδει στους πολίτες καθεστώς συμμετεχόντων στην διαδικασία της εξέλιξης 
της ευρωπαϊκής τάξης, τους συγκροτεί σε συνιδρυτές της τάξης αυτής, πραγματοποιεί τις 
ιδανικές συνθήκες για μία σχέση μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων και για το 
σχηματισμό ενός κοσμοπολιτικού δικαίου. Ταυτόχρονα, προφυλάσσει την ευρωπαϊκή 
πολιτική από την εξ αιτίας της γραφειοκρατίας αποξένωση από τους ευρωπαίους πολίτες.

2. Επειδή προωθεί τη σχέση μεταξύ των πολιτών διαφόρων αλληλέγγυων κοινοτήτων, το 
Πρόγραμμα "Πολίτες για την Ευρώπη" προωθεί την υπευθυνότητα η οποία απαιτεί από τον 
συνειδητό πολίτη να μην προσανατολίζεται με πυξίδα το συγκεκριμένο προσωπικό 
συμφέρον.

Η κοινή αυτή πρακτική αφυπνίζει την ευρεία συναίνεση σ' ό,τι αφορά τους σκοπούς και τους 
κανόνες που είναι κοινού συμφέροντος. Δημιουργεί μία συνειδητή συνύπαρξη, διεπόμενη 
από την ισότητα δικαιωμάτων και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αναπτύσσει σε κάθε άτομο μία 
συλλογική αντίληψη του ευρωπαϊκού βίου που είναι ο τρόπος ζωής των δημοκρατικών αξιών 
και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

3. Το πρόγραμμα έρχεται να ενεργοποιήσει τη συναίνεση σε ένα χώρο στον οποίο η 
πολιτιστική και κοινωνική πολυφωνία εντείνεται. Μία συναίνεση που δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί μόνον από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά που απαιτεί να την ενστερνισθούν οι 
πολίτες, μετέχοντας σε μία διαδικασία διαρκούς επικοινωνίας.

Η διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης που βασίζεται στην κοινωνία των πολιτών 
υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δικαιοσύνης, του προσδίδει μία διαγώνια κατεύθυνση στα 
σύνορα και στις γενεές. Στρώνει τον δρόμο για μία Ένωση Λαών, κι αυτό είναι η ιδεώδης 
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, ο ιδανικός δρόμος της Ευρωπαϊκής Res
Publica.

4. H στρατηγική σημασία του Προγράμματος έγκειται ακριβώς στο ότι προωθεί 
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πληθώρα τρόπων επικοινωνίας που συνδέουν τους πολίτες με τα θεσμικά όργανα. Οι 
ενέργειες που προβλέπει οδηγεί τους συμμετέχοντες στο να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει 
το να είναι μέλη μιας Ευρώπης δίκαιης, πλουραλιστικής και εστραμμένης προς τον κόσμο.

5. Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά δημιουργεί μία κοινότητα της επικοινωνίας που 
εμπλουτίζει την μέθοδο λήψεως πολιτικών αποφάσεων, αμβλύνει την γραφειοκρατική 
αλλοτρίωση και σπάει το πολιτικό μονοπώλιο των θεσμικών οργάνων. Το αποτέλεσμα είναι η 
προφανής αύξηση της νομιμότητας και ο ασφαλής δρόμος για την επιτυχία νέων πολιτικών 
εκκινήσεων, νέων θεμελιωτικών αρχών, στη διαδικασία της εξέλιξης της Ευρώπης.

Η "θεσμική κρίση" και οι φόβοι για τη διεύρυνση δείχνουν πόσο ο δημόσιος χώρος την έχει 
ανάγκη αυτή τη βάση συμμετοχής.

6. Οι πολίτες ορίζουν, στην κοινή δράση και στον διάλογο, ποιές είναι οι παραδόσεις 
που επιθυμούν να διατηρήσουν, ποιούς κοινούς κανόνες επιθυμούν να ορίσουν, σε τι είδους 
Ευρώπη επιθυμούν να ζήσουν. Με τούτο ο πολιτικός λόγος κερδίζει μία ηθική διάσταση και 
μία πραγματιστική διάσταση. Παίζει το συνετό παιχνίδι της οικοδόμησης του μέλλοντος. 
Αλλάζει κλίμακα στα θεμέλια και στους σκοπούς. προετοιμάζει μια Ευρώπη περισσότερο 
νόμιμη και φιλόδοξη.

7. Η εισηγήτρια υποστηρίζει το πρόγραμμα, γιατί θεωρεί ότι το αξίζει. Προτείνει 
ωστόσο, για να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του, την κινητοποίηση όλων των 
κοινωνικών φορέων, των μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένων, που με των τρόπο αυτό 
καθίστανται πρωταγωνιστές· η σπουδαιότητα των πρωτοβουλιών χορηγίας και εθελοντισμού 
που, σε πολλές περιπτώσεις, αναπτύσσονται αυθόρμητα και φέρνουν στην επιφάνεια τους 
πολίτες που έχουν έφεση να παρεμβαίνουν· η σπουδαιότητα του ρόλου των σχολικών 
κοινοτήτων, στρατηγικών πόλων εκπαίδευσης και σταθερής συνεργασίας· η προώθηση
πρωτοβουλιών για την εκμάθηση της δημοκρατίας και η πληροφόρηση σχετικά με τους 
θεσμικούς διαύλους της πολιτικής δράσης· η υποστήριξη των πολιτικών αρχών που, εκ της 
φύσεώς τους, πρέπει να δεσμευθούν για την επιτυχία του προγράμματος.

Η εισηγήτρια προτείνει τη δημιουργία ενός νέου τίτλου, Παιδεία της δημοκρατίας, που θα 
ενταχθεί στην ενέργεια "Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη". Το πρόγραμμα θα 
έχει επιτυχία μόνον εφόσον επιτύχει τον στόχο της διαφώτισης των πολιτών και την 
ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση για συμμετοχή στην πολιτική· η αντίληψη ενός 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, που θα προέλθει από τις προβλεπόμενες ενέργειες, απαιτεί να είναι 
γνώση του ρόλου της διακυβέρνησης.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη εντατικοποίησης του τίτλου ". Εργαλεία 
ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών", προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και 
ορατότητα στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στο πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα θα έχει 
επιτυχία μόνο εάν υποστηριχθεί από μία πλήρη δημοσιότητα, με πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα. Οι ενέργειες στερούνται της ευρύτερης δυνατής διαφημιστικής κάλυψης.
Προς τούτο είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η διαφήμιση των ενεργειών αυτών από την 
τηλεόραση, τον τύπο και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Οι πρωτοβουλίες για τη παιδεία της δημοκρατίας και οι πρωτοβουλίες για τη δημοσιότητα 
των ενεργειών απαιτούν αύξηση του προϋπολογισμού κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 
επίσης θα κατανεμηθούν μεταξύ όλων αυτών των ενεργειών. Αθροιζόμενα στην πρόταση του 
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εισηγητή επί της ουσίας, ο συνολικός προϋπολογισμός πρέπει να  ανέλθει σε 300 
εκατομμύρια ευρώ.

Ας υπογραμμισθεί επίσης η ανάγκη για μια προσπάθεια διοικητικής απλοποίησης, δεδομένου 
ότι η γραφειοκρατία είναι εχθρός της συμμετοχής του πολίτη. Η εισηγήτρια διατηρεί , με 
κάποιες επιφυλάξεις, την αναφορά στις συμβουλευτικές επιτροπές η οποία περιέχεται στα 
μέτρα εφαρμογής.

8. Η οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών επείγει. Χωρίς αυτή τη σύνδεση μεταξύ 
ιδιωτικής αυτονομίας και δημόσιας αυτονομίας η Ευρώπη δεν είναι δυνατή. Μόνο με τον 
τρόπο αυτό οι οικουμενικές αξίες της δικαιοσύνης θα συνενωθούν σε έναν κοσμοπολιτικό 
ορίζοντα όπου οι αστερισμοί θα είναι αυτοί των ιδιαίτερων παραδόσεων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Η ιθαγένεια της Ένωσης θα πρέπει να 
αποτελεί το θεμελιώδες καθεστώς των
υπηκόων των κρατών μελών. 

(1) Η ιθαγένεια της Ένωσης κάτοχοι της 
οποίας είναι όλοι οι υπήκοοι των κρατών 
μελών, αποτελεί τον βασικό άξονα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η Κοινότητα πρέπει να παροτρύνει 
τους ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν 
πλήρως από όλες τις πτυχές της ιθαγένειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τη 
δράση της αυτή με τον ανάλογο σεβασμό 
για την επικουρικότητα.

(2) Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει, υπό την επιφύλαξη της 
αρχής της επικουρικότητας, να 
προωθήσουν μία ιθαγένεια ενεργό, 
συμμετοχική, υπεύθυνη και 
αυτοπροσδιοριζόμενη, ικανή να 
δημιουργήσει ώθηση για τα κρατικά 
αξιώματα, να εμβαθύνει τη δημοκρατία 
και να οικοδομήσει το μέλλον της 
Ευρώπης. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Συνεπώς, προκειμένου οι πολίτες να 
υποστηρίξουν πλήρως την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στις κοινές αξίες, την ιστορία και 
τον πολιτισμό τους, ως βασικά στοιχεία 

(3) Για να καταστούν οι πολίτες φορείς της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πρέπει να 
δοθούν κίνητρα για μια κοινή πρακτική, 
πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική, που 
θα συνδυάζει την ιστορική μνήμη, τις 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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της ένταξής τους σε μια κοινωνία που 
στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα 
γίνεται σεβαστή η πολυμορφία τους.

πολιτιστικές παραδόσεις και την αίσθηση 
του ανήκειν σε μία ευρύτερη κοινότητα, 
που στηρίζεται στις (διαγραφή) 
αξίες(διαγραφή), της δημοκρατίας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(διαγραφή).

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Για να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της και να τους δώσουμε τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως σε 
μια Ευρώπη ακόμα πιο προσιτή, είναι 
αναγκαίο να απευθυνθούμε σε όλους τους 
πολίτες, ζητώντας τη συμμετοχή τους σε 
διακρατικές ανταλλαγές και 
δραστηριότητες συνεργασίας, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
αισθήματος ότι ενστερνίζονται κοινά 
ευρωπαϊκά ιδεώδη.

(4) Για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των 
πολιτών, να διαμορφώσουμε μία 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και να 
αναπτύξουμε μία κοσμοπολιτική 
ταυτότητα, είναι αναγκαίο να 
προωθήσουμε την επικοινωνία μεταξύ των 
πολιτών, με βάση τη συνεργασία και των 
διάλογο, με διακρατικές (διαγραφή) 
δραστηριότητες, που καλλιεργούν τον 
αμοιβαίο σεβασμό και την αίσθηση ότι 
συμμερίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Στο ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 
1988, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά 
ότι είναι ευκταίο να καταβληθεί μια 
σημαντική προσπάθεια για να ενταθούν οι 
επαφές μεταξύ των πολιτών των διαφόρων 
κρατών μελών και αναφέρει ότι είναι 
δικαιολογημένη και ευκταία η συγκεκριμένη 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
ανάπτυξη των σχεδίων αδελφοποίησης 
πόλεων στα διάφορα κράτη μέλη.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε, 
με το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 1988, 
τη στρατηγική σημασία της 
εντατικοποίησης των σχέσεων μεταξύ των 
πολιτών των διαφόρων κρατών μελών και 
ότι είναι δικαιολογημένη και ευκταία η 
συγκεκριμένη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ανάπτυξη των σχεδίων 
αδελφοποίησης πόλεων των κρατών αυτών.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6 α) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων αναγνωρίζει την καίρια 
σημασία μιας συμμετοχικής ιδιότητας του 
πολίτη, ο οποίος να μπορεί να συνεργάζεται 
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με τα θεσμικά όργανα και μέσω αυτής να 
παράγεται ένταξη και νομιμότητα.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Στην απόφασή του της 26ης Ιανουαρίου 
2004 , το Συμβούλιο θέσπισε ένα κοινοτικό 
πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά 
(συμμετοχή στα κοινά), με το οποίο 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για προώθηση 
διαρκούς διαλόγου με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους δήμους και 
για υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών.

(7) Το Συμβούλιο, με την απόφασή του της 
26ης Ιανουαρίου 20041 , θέσπισε ένα 
κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά (συμμετοχή στα κοινά), 
με το οποίο επιβεβαιώνεται η ανάγκη για 
προώθηση διαρκούς διαλόγου με τους 
δήμους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (διαγραφή) και γενικά τους 
πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επίσης, με το ψήφισμά του σχετικά με τις 
πολιτικές προκλήσεις και τους 
δημοσιονομικούς πόρους για την περίοδο 
2007-2013, βεβαιώνει ότι "ένα πρόγραμμα 
για τη συμμετοχή στα κοινά εξακολουθεί 
να αποτελεί προτεραιότητα, για να φέρει 
την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της 
με διαδικασία που θα ξεκινά από τη βάση"

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντικοί 
μεσάζοντες για την προσέγγιση των 
πολιτών. Συνεπώς θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η διακρατική συνεργασία τους.

(8) Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντικοί 
πόλοι για την κινητοποίηση των πολιτών. 
Συνεπώς θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η
διακρατική συνεργασία τους.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα 
των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών 
μπορούν να προτείνουν ιδέες και 

(9) Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα 
των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών 
μπορούν να προτείνουν ιδέες και 

  
1 Απόφαση 2004/100/ΕΚ - ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σελ. 6.
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προβληματισμό με τα οποία να 
τροφοδοτηθεί η δημόσια συζήτηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν ακόμα να 
αποτελέσουν σύνδεσμο μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
πολιτών και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
υποστηριχθούν.

προβληματισμό με τα οποία να 
τροφοδοτηθεί η δημόσια συζήτηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης στα άτυπα 
δίκτυα επικοινωνίας και μπορούν να 
αποτελέσουν σύνδεσμο μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
πολιτών. Πρέπει, για τον λόγο αυτό, να 
υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθεί η 
συνεργασία τους σε δίκτυα..

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εξισορροπημένη συμμετοχή των 
πολιτών και των οργανώσεών τους από όλα 
τα κράτη μέλη στα διακρατικά σχέδια και 
τις δραστηριότητες.

(10) Το πρόγραμμα πρέπει να τηρήσει την 
αρχή της εξισορροπημένης συμμετοχής
των πολιτών και των οργανώσεών τους από 
όλα τα κράτη μέλη στα διακρατικά σχέδια 
και τις δραστηριότητες.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες της 
ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για 
τον ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως δυνητικοί 
συμμετέχοντες στα κοινοτικά 
προγράμματα, σύμφωνα με τις συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί με τις εν λόγω χώρες.

(11) Η συμμετοχή στα κοινοτικά 
προγράμματα είναι ανοιχτή για τις 
υποψήφιες χώρες και τις χώρες της ΕΖΕΣ 
που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον 
ΕΟΧ, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί με τις εν λόγω χώρες.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 
2003, ενέκρινε το «Θεματολόγιο της 
Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: 
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», 
με το οποίο καλεί τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων να συμμετάσχουν στα κοινοτικά 
προγράμματα και τους φορείς· συνεπώς, οι 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να 
αναγνωριστούν ως δυνητικοί συμμετέχοντες 

(12) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 
2003, ενέκρινε το «Θεματολόγιο της 
Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: 
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», 
με το οποίο καλεί τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων να συμμετάσχουν στα κοινοτικά 
προγράμματα και τους φορείς· συνεπώς, οι 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να 
γίνονται δεκτές ως δυνητικοί συμμετέχοντες 
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στα κοινοτικά προγράμματα. στα κοινοτικά προγράμματα.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται σε 
τακτική βάση, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα για αναπροσαρμογές, 
ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες για 
την υλοποίηση των μέτρων.

(13) Το πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται 
σε τακτική παρακολούθηση και 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα για τις απαραίτητες 
για τη σωστή υλοποίηση των μέτρων 
αναπροσαρμογές.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 17

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
οι εξής:

2. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
οι εξής:

- να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να 
συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας 
Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, ενωμένης 
στο πλαίσιο της πολιτισμικής της 
πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω 
αυτής·

- να κινητοποιήσει τους πολίτες 
προκειμένου (διαγραφή)να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν 
στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης 
πολυφωνικής, δίκαιης και δημοκρατικής 
και εστραμμένης προς τον κόσμο·

- να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, βασισμένη σε αναγνωρισμένες 
κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό·

- να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα
υπερ-εθνική, βασισμένη σε μια πολιτική 
κοινότητα που χαρακτηρίζεται από την 
κοινή συμμετοχή στις δημοκρατικές αξίες 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ιστορικο-πολιτιστική πολυφωνία των 
εθνικών παραδόσεων

- να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από 
τον σεβασμό και την ανάδειξη της 
πολιτισμικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας 

- να συνδέσει την συμμετοχή στα κοινά με 
την πολιτική διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, 
προωθώντας τον διάλογο, την αμοιβαία 
κατανόηση και την αίσθηση του κοινού 
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παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο. συμφέροντος των ευρωπαίων πολιτών·

- να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, βασιζόμενης 
στη συμμετοχική κοινωνία των πολιτών, 
που μπορεί να αλληλεπιδρά με τα θεσμικά 
όργανα και να εξασφαλίσει την επιτυχία 
του σχεδίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 16
Άρθρο 2

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους 
ειδικούς στόχους, οι οποίοι θα υλοποιηθούν 
σε διακρατική βάση: 

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους 
ειδικούς στόχους, οι οποίοι θα υλοποιηθούν 
σε διακρατική βάση: 

(α) να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές 
κοινότητες σε όλη την Ευρώπη ώστε να 
μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, 
απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν 
διδάγματα από την ιστορία οικοδομώντας
έτσι το μέλλον·

(α) να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές 
κοινότητες σε όλη την Ευρώπη ώστε να 
μοιραστούν εμπειρίες και ιδέες, να κτίσουν 
έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής (διαγραφή)
προετοιμάζοντας έτσι το μέλλον·

(β) να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση 
και τον προβληματισμό που συνδέεται με τη 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα 
κοινά, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· 

(β) να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση 
και τον προβληματισμό που συνδέεται με τη 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα 
κοινά και τη δημοκρατία, μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· 

(γ) να καταστήσει την ιδέα της Ευρώπης πιο 
απτή για τους πολίτες της, μέσω της 
προώθησης και της ανάδειξης των 
ευρωπαϊκών αξιών και των επιτευγμάτων, 
και την παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης 
του παρελθόντος της·

(γ) να καταστήσει την ιδέα της Ευρώπης πιο 
απτή για τους πολίτες της, μέσω της 
προώθησης και της ανάδειξης των 
ευρωπαϊκών αξιών και των επιτευγμάτων, 
και την προβολή της ιστορικής μνήμης σε 
μια συλλογική ιδέα για το μέλλον·

(δ) να ενθαρρύνει την εξισορροπημένη 
ένταξη των πολιτών και των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα 
κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στον 
διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας 
ταυτόχρονα την πολυμορφία και την 
ενότητα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις δραστηριότητες όπου συμμετέχουν 
κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(δ) να ενθαρρύνει την εξισορροπημένη 
ένταξη των πολιτών και των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών των κρατών 
μελών, συμβάλλοντας έτσι στον 
διαπολιτισμικό διάλογο και τη διαμόρφωση 
μιας συνείδησης της Ευρώπης, με ιδιαίτερη
έμφαση στις δραστηριότητες όπου 
συμμετέχουν κράτη μέλη που προσχώρησαν 
πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο 3 α (νέο)

-υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης 
στη δημοκρατία και τη συμμετοχή του 
πολίτη στα κοινά.

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) Μαζί για την Ευρώπη, με τις εξής 
συνιστώσες:

(γ) Μαζί για την Ευρώπη, με τις εξής 
συνιστώσες:

- εκδηλώσεις ευρείας προβολής, όπως 
εορτασμοί επετείων, απονομή βραβείων, 
συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας κ.τ.λ.

- εκδηλώσεις ευρείας προβολής, όπως 
εορτασμοί επετείων, απονομή βραβείων,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνέδρια 
ευρωπαϊκής κλίμακας κ.τ.λ.

- μελέτες, έρευνες και δημοσκοπήσεις· - μελέτες, έρευνες και δημοσκοπήσεις·
- εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης 
πληροφοριών.

- εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφήμισης και της κινητοποίησης των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης

Τροπολογία 19
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κάθε ενέργεια πρέπει να προωθεί την 
πολυκλαδική θεματική ώστε να 
κινητοποιεί τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
πολιτών.

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Στο πλαίσιο κάθε ενέργειας, μπορεί να
δοθεί προτεραιότητα στην εξισορροπημένη
ένταξη των πολιτών και των οργανώσεών
τους από όλα τα κράτη μέλη, όπως
προβλέπεται στον ειδικό στόχο που
καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.

2. Κάθε ενέργεια πρέπει να αντικατοπτρίζει
την εξισορροπημένη ένταξη των πολιτών
και των οργανώσεών τους από όλα τα κράτη
μέλη, όπως προβλέπεται στον ειδικό στόχο
που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 5

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και 
ιδίως στις τοπικές κοινότητες, τους 
ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των 
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες 
προβληματισμού), τις ομάδες πολιτών και 
άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, όπως π.χ. οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι πλατφόρμες, τα δίκτυα, οι 
σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, καθώς και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την
ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και
ιδίως στις τοπικές κοινότητες, τους
ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των
ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες
προβληματισμού), στις πρωτοβουλίες 
εθελοντισμού και χορηγίας, στα σχολεία, 
τις ομάδες πολιτών και άλλες οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, όπως π.χ. οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι πλατφόρμες, 
τα δίκτυα, οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, 
καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό στα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας που δίνουν 
δημοσιότητα στις ενέργειές του.
Οι ενέργειες του προγράμματος, που έχουν 
ως αφετηρία και ως σκοπό την ιδιότητα 
του πολίτη, όχι απλώς δεν αποκλείουν αλλά 
μάλιστα απαιτούν την υποστήριξη των 
θεσμικών αρχών.

Τροπολογία 22
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
συνεκτικότητα και τη συμπληρωματικότητα 
του παρόντος προγράμματος με τα 
νομοθετικά μέσα σε άλλους τομείς δράσης 
της Κοινότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της επαγγελματικής 
κατάρτισης, του πολιτισμού, του 
αθλητισμού, των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της έρευνας και της 
εξωτερικής δράσης της Κοινότητας, ιδίως 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτνίασης.

1.Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα 
και τη συμπληρωματικότητα του παρόντος 
προγράμματος με τα νομοθετικά μέσα σε 
άλλους τομείς δράσης της Κοινότητας, 
ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης, του 
πολιτισμού, του αθλητισμού, του 
περιβάλλοντος, των οπτικοακουστικών
μέσων και των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, της κοινωνικής ένταξης, της 
ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης 
των διακρίσεων, της επιστημονικής έρευνας 
και της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας, 
ιδίως στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτνίασης.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή του 
παρόντος προγράμματος για την περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 ορίζεται στα 
235 εκατομμύρια ευρώ.

Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή του 
παρόντος προγράμματος για την περίοδο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 ορίζεται στα 
300 εκατομμύρια ευρώ.

Τροπολογία 24
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Δυνάμει του άρθρου 176 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των δικαιούχων και τη 
φύση των ενεργειών, να απαλλάξει τους εν 
λόγω δικαιούχους από την εξακρίβωση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
προτεινόμενης ενέργειας ή του 
προγράμματος εργασίας. 

1.Δυνάμει του άρθρου 176 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής, η Επιτροπή 
μπορεί, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
δικαιούχων, τη φύση των ενεργειών και τις 
περιστάσεις, να τους απαλλάξει  από την 
εξακρίβωση των επαγγελματικών 
ικανοτήτων και προσόντων που κατ'αρχήν 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
προτεινόμενης ενέργειας ή του 
προγράμματος εργασίας. 

Τροπολογία 25
Άρθρο 11, παράγραφος 5

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 26
Άρθρο 12, παράγραφος 1

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 27
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή 
εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης 
οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από 
την πρόοδο που έχει σημειώσει η εκτέλεση 
της ενέργειας, η Επιτροπή ζητά από το 
δικαιούχο να της υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης 
προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν 

4. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή 
εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης 
οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από 
την πρόοδο που έχει σημειώσει η εκτέλεση 
της ενέργειας, η Επιτροπή ζητά από το 
δικαιούχο να της υποβάλει τις εξηγήσεις του 
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο 
δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο 
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απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η 
Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο 
της οικονομικής ενίσχυσης και να απαιτήσει 
την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη 
καταβληθεί.

ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να 
ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής 
ενίσχυσης και να απαιτήσει την επιστροφή 
των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Τροπολογία 28
Άρθρο 14

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 29
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 1, παράγραφος 2

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που 
συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες 
ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 
μέσω της συμμετοχής τους σε 
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. 
Αυτές μπορεί να είναι μεμονωμένες ή 
δοκιμαστικές δραστηριότητες ή να έχουν τη 
μορφή δομημένων, πολυετών και 
πολυμερών συμφωνιών οι οποίες 
ακολουθούν μια πιο προγραμματισμένη 
προσέγγιση και περιλαμβάνουν σειρά επί 
μέρους δραστηριοτήτων που κυμαίνονται 
από συναντήσεις πολιτών έως ειδικές 
διαλέξεις ή σεμινάρια σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, με τις επακόλουθες συναφείς 
δημοσιεύσεις, οργανωμένα στο πλαίσιο της 
αδελφοποίησης πόλεων. Αυτό το μέτρο θα 
συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της 
αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ 
πολιτών και μεταξύ πολιτισμών.

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που 
συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες 
ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, 
μέσω της συμμετοχής τους σε 
δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. 
Αυτές μπορεί να είναι μεμονωμένες ή 
δοκιμαστικές δραστηριότητες ή να έχουν τη 
μορφή δομημένων, πολυετών και 
πολυμερών συμφωνιών οι οποίες 
ακολουθούν μια πιο προγραμματισμένη 
προσέγγιση και περιλαμβάνουν σειρά επί 
μέρους δραστηριοτήτων που κυμαίνονται 
από συναντήσεις πολιτών έως ειδικές 
διαλέξεις ή σεμινάρια σε θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, με τις επακόλουθες συναφείς 
δημοσιεύσεις, οργανωμένα στο πλαίσιο της 
αδελφοποίησης πόλεων. Η αδελφοποίηση 
πόλεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει 
να μειώσει τη στρατηγική σημασία των 
σχέσεων μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων 
πόλεων που, εκ της φύσεώς τους
προσφέρουν δυναμικό για εντονότερη και 
συστηματικότερη επικοινωνία. Αυτό το 
μέτρο θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση 
της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης 
μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισμών.

Το μέτρο καθιστά τους πολίτες 
πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας μέσω των πόλεων και των 
περιοχών τους, συνενώνεται με τις σωστές 
πρακτικές των παραδοσιακών τους 
σχέσεων γειτνίασης και τις προβάλλει στη 
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διαμόρφωση ενός κοινού συμφέροντος.

Τροπολογία 30
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 1, παράγραφος 3

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 31
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 1, παράγραφος 4

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα 
υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων με 
διακρατική και διατομεακή διάσταση και με 
την άμεση συμμετοχή πολιτών. Η κλίμακα 
και η εμβέλεια αυτών των σχεδίων θα 
εξαρτηθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις, 
ενώ το αντικείμενό τους θα διερευνά, μέσω 
καινοτόμων προσεγγίσεων, τους δυνατούς 
τρόπους κάλυψης των καθορισμένων 
αναγκών. Θα ενθαρρυνθεί η χρήση νέων 
τεχνολογιών, και ειδικότερα τεχνολογιών
της κοινωνίας της πληροφορίας. Τα σχέδια 
αυτά θα συγκεντρώνουν πολίτες από 
διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι θα δράσουν 
μαζί ή θα συζητήσουν σχετικά με κοινά 
ευρωπαϊκά ζητήματα, έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί η αμοιβαία κατανόηση και να 
αυξηθεί η επίγνωση της διαδικασίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει ποικιλία 
σχεδίων με διακρατική και διατομεακή 
διάσταση και με την άμεση συμμετοχή 
πολιτών. Τα σχέδια αυτά θα συγκεντρώνουν 
πολίτες από διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι 
θα εργάζονται μαζί ή θα συζητούν 
(διαγραφή) κοινά θέματα και προβλήματα, 
(διαγραφή), έτσι ώστε να αναπτυχθεί η 
αμοιβαία κατανόηση και να αυξηθεί η 
επίγνωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
πολίτες αναπτύσσουν μία συνειδητή 
συνύπαρξη, σε ένα διάλογο στο πλαίσιο του 
οποίου ξεκαθαρίζουν ποιες είναι οι 
παραδόσεις που επιθυμούν να 
διατηρήσουν, ποιους κοινούς κανόνες 
θέλουν να έχουν, σε ποια Ευρώπη 
επιθυμούν να ζήσουν. Το επιδιωκόμενο με 
το μέτρο αυτό είναι μία καθολική 
συμμετοχή των πολιτών που έρχεται να 
αθροισθεί στη λειτουργική συμμετοχή των 
οργανώσεων.

Τροπολογία 32
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 1, παράγραφος 4 α (νέα)

Θα ενθαρρυνθεί η χρήση των νέων 
τεχνολογιών, ειδικότερα αυτών της 
κοινωνίας των πληροφοριών. Θα 
ενθαρρυνθούν επίσης προγράμματα 
χορηγίας (για καλλιτεχνικούς και 
ανθρωπιστικούς σκοπούς) και 
εθελοντισμού που, σε πολλές περιπτώσεις,
αναπτύσσονται αυθόρμητα και μέσω των
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οποίων οι πολίτες ανακαλύπτουν ότι έχουν 
ιδιαίτερη έφεση και επιθυμούν να 
παρεμβαίνουν· άλλο σημαντικό μέτρο είναι 
η αδελφοποίηση σχολείων· η 
αδελφοποίηση σχολείων δημιουργεί 
συστηματική και σταθερή συνεργασία σε 
στρατηγικούς πόλους εκπαίδευσης στην 
ιδιότητα του πολίτη και συνδέεται με 
σημαντικές "δορυφορικές ομάδες", όπως 
οι σύλλογοι γονέων, οι πανεπιστημιακές 
ενώσεις και τα αθλητικά σωματεία.

Τροπολογία 33
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 1, παράγραφος 5 α (νέα)

Τα σχέδια των ιδιωτών, πολλές φορές 
αυθόρμητα και ανοργάνωτα, αξίζουν
ιδιαίτερα τη στήριξη των θεσμικών αρχών. 
Έστω και εάν το πρόγραμμα δεν τα αφορά 
άμεσα, οι θεσμικές αρχές, εκ της φύσεώς 
τους, έχουν δεσμευθεί για την επιτυχία 
τους και πρέπει να συνεργάζονται με τους 
πολίτες για την εκτέλεσή τους.

Τροπολογία 34
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 2, παράγραφος 1

Οι φορείς που διαμορφώνουν νέες ιδέες και 
προβληματισμούς για τα ευρωπαϊκά θέματα 
αποτελούν σημαντικούς συνομιλητές, 
ικανούς να διατυπώσουν ανεξάρτητες 
συστάσεις στρατηγικού και διατομεακού 
περιεχομένου στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Μπορούν να αναλάβουν 
δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη 
δημόσια συζήτηση ιδίως όσον αφορά την 
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και τους 
πολιτισμούς. Το παρόν μέτρο αποσκοπεί στο 
να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα των 
οργανισμών αυτών, οι οποίοι είναι 
αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μπορούν να 
δημιουργήσουν σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και, 

Οι φορείς που διαμορφώνουν νέες ιδέες και 
προβληματισμούς για τα ευρωπαϊκά θέματα 
αποτελούν σημαντικούς συνομιλητές, 
ικανούς να διατυπώσουν ανεξάρτητες 
συστάσεις στρατηγικού και διατομεακού 
περιεχομένου στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα. Μπορούν να αναλάβουν 
δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη 
δημόσια συζήτηση ιδίως όσον αφορά την 
ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και τους 
πολιτισμούς. Το παρόν μέτρο αποσκοπεί στο 
να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα των 
οργανισμών αυτών, οι οποίοι είναι 
αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγματική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μπορούν να 
δημιουργήσουν σημαντικά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και, 
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τέλος, είναι σε θέση να συνεργαστούν με 
άλλους δικαιούχους του προγράμματος. Η 
ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον τομέα 
αυτόν. Οι επιδοτήσεις μπορούν να 
χορηγηθούν βάσει πολυετούς προγράμματος 
εργασίας το οποίο συγκεντρώνει ποικιλία 
θεμάτων ή δραστηριοτήτων. 

τέλος, είναι σε θέση να συνεργαστούν με 
άλλους δικαιούχους του προγράμματος. Οι 
ερευνητικές οργανώσεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης, στο επίπεδο των άτυπων
κυκλωμάτων επικοινωνίας. Η ενίσχυση των 
διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στον τομέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις 
μπορούν να χορηγηθούν βάσει πολυετούς 
προγράμματος εργασίας το οποίο 
συγκεντρώνει ποικιλία θεμάτων ή 
δραστηριοτήτων. 

Τροπολογία 35
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 2, παράγραφος 2

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 36
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 2, παράγραφος 4

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 37
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 2, παράγραφος 5

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι 
ομοσπονδίες, οι ομάδες προβληματισμού 
κ.τ.λ., μπορούν, μέσω δημόσιων 
συζητήσεων, δημοσιεύσεων, ενεργειών 
προάσπισης και άλλων συγκεκριμένων 
διακρατικών σχεδίων, να εμπλέξουν τους 
πολίτες στο έργο τους ή να εκπροσωπήσουν 
τα συμφέροντά τους. Η διαμόρφωση ή η 
θεμελίωση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στις 
δραστηριότητες των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές 
τους και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο 
κοινό. Η άμεση συνεργασία μεταξύ των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 
διαφορετικά κράτη μέλη θα συμβάλει στην 

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα 
επαγγελματικά σωματεία, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι 
ομοσπονδίες, οι ομάδες προβληματισμού 
κ.τ.λ., μπορούν, μέσω δημόσιων 
συζητήσεων, δημοσιεύσεων, ενεργειών 
προάσπισης και άλλων συγκεκριμένων 
διακρατικών σχεδίων, να εμπλέξουν τους 
πολίτες στο έργο τους ή να εκπροσωπήσουν 
τα συμφέροντά τους. Η διαμόρφωση ή η 
θεμελίωση μιας ευρωπαϊκής διάστασης στις 
δραστηριότητες των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές 
τους και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο 
κοινό. Η άμεση συνεργασία μεταξύ των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 
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αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων 
πολιτισμών και απόψεων και στον 
εντοπισμό των κοινών ανησυχιών και αξιών. 
Αυτό μπορεί μεν να λάβει τη μορφή 
μεμονωμένων σχεδίων, αλλά μια πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση θα εξασφαλίσει 
έναν πιο διαρκή αντίκτυπο και την ανάπτυξη 
δικτύων και συνεργιών.

διαφορετικά κράτη μέλη θα συμβάλει στην 
αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων 
πολιτισμών και απόψεων και στον 
εντοπισμό των κοινών ανησυχιών και αξιών. 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
έχουν, συνεπώς, στρατηγική σημασία στη 
διαδικασία της συμμετοχής των πολιτών. 
Οι οργανώσεις αυτές είναι οι ιδανικοί 
χώροι για την ανάπτυξη της ατομικής 
αντίληψης του κοινού συμφέροντος, είναι 
οι ιδεώδεις συνομιλητές για τη συνεργασία 
της κοινωνίας με τις κρατικές αρχές και 
άριστοι λειτουργοί μιας κοινωνικής βάσης 
για τη νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας. Αυτό μπορεί μεν να λάβει τη 
μορφή μεμονωμένων σχεδίων, αλλά μια πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση θα εξασφαλίσει 
έναν πιο διαρκή αντίκτυπο και την ανάπτυξη 
δικτύων και συνεργιών.

Τροπολογία 38
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 2, τίτλος ε, παράγραφος 6 α (νέα)

Στήριξη στην εκπαίδευση για τη 
δημοκρατία.

Το μέτρο αυτό αφορά ειδικές ενέργειες 
εκπαίδευσης σε μία πολιτική καλλιέργεια 
των πολιτών. Μία ενεργός ιδιότητα του 
πολίτη απαιτεί την κατανόηση του 
δημοκρατικού συστήματος και ενημέρωση 
σχετικά με τους θεσμικούς διαύλους της 
ενημέρωσης. Οι ενέργειες που προβλέπει το 
πρόγραμμα δημιουργούν μία "συνείδηση 
του κόσμου" που απαιτεί να κατανοεί τον 
ρόλο της διακυβέρνησης. Το μέτρο αυτό 
υποστηρίζει όλες τις ατομικές και 
συλλογικές πρωτοβουλίες που οδηγούν 
τους πολίτες στο να συζητούν το πολιτικό 
σύστημα της Ευρώπης. Διαλέξεις με την 
πρωτοβουλία των κοινωνικών οργανώσεων 
που θα μετακαλούν καθοδηγητές της 
γνώμης· πολιτικές συζητήσεις στις 
κοινότητες νομικών· πρωτοβουλίες 
πολιτικής εκπαίδευσης των 
δημοσιογράφων (με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας της πολιτικής 



PE 364.958v01-00 20/22 PA\588458EL.doc

EL

πληροφόρησης)· πρωτοβουλίες 
διοργάνωσης διαγωνισμών μεταξύ των 
οποίων προσομοίωση της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, στο 
πρότυπο της ήδη υπάρχουσας Συνέλευσης 
Ευρωπαϊκού Δικαίου (moot court).

Τροπολογία 39
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 3, παράγραφος 1

Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή σε συνεργασία με αυτή, οι 
οποίες είναι σημαντικής κλίμακας και 
εμβέλειας, έχουν μεγάλη απήχηση μεταξύ 
των λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους 
πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην 
ίδια κοινότητα, να αποκτήσουν επίγνωση 
της ιστορίας, των επιτευγμάτων και των 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
εμπλακούν σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο, 
και τέλος συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή σε συνεργασία με αυτή, οι 
οποίες είναι σημαντικής κλίμακας και 
εμβέλειας, έχουν μεγάλη απήχηση μεταξύ 
των λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους 
πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην
ίδια κοινότητα, να αποκτήσουν επίγνωση 
της ιστορίας, των επιτευγμάτων και των 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
εμπλακούν σε έναν διαπολιτισμικό διάλογο, 
και τέλος συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η πολιτική του 
συμβολισμού, που συνδυάζει τους 
εορτασμούς με τη μνήμη, αποτελεί επίσης 
συστατικό της ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 40
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 3, παράγραφος 2

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον εορτασμό της επετείου 
ιστορικών γεγονότων, τον εορτασμό 
ευρωπαϊκών επιτευγμάτων, την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με 
συγκεκριμένα ζητήματα, συνέδρια 
ευρωπαϊκής κλίμακας καθώς και την 
απονομή βραβείων για την προβολή 
σημαντικών επιτευγμάτων. Θα ενθαρρυνθεί
η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα
τεχνολογιών της κοινωνίας της
πληροφορίας.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν τον εορτασμό της επετείου 
ιστορικών γεγονότων, τον εορτασμό 
ευρωπαϊκών επιτευγμάτων, καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένα 
ζητήματα, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας 
καθώς και την απονομή βραβείων για την 
προβολή σημαντικών επιτευγμάτων. Θα
ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών και
ειδικότερα τεχνολογιών της κοινωνίας της
πληροφορίας.
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Τροπολογία 41
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 3, παράγραφος 5

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 42
Παράρτημα, τμήμα  I, σημείο 3, παράγραφος 5 α (νέα)

Το Πρόγραμμα θα έχει επιτυχία μόνο αν 
υποστηριχθεί από μία εκτεταμένη 
δημοσιότητα η οποία απαιτεί την 
κινητοποίηση των μέσων ενημέρωσης. "Η 
δημοσιότητα της δημοσιότητας" είναι 
επιβεβλημένη στην περίπτωση αυτή για να 
δώσει στις προβλεπόμενες ενέργειες ένα 
αποτέλεσμα όντως διαγώνιο και 
πολλαπλασιαστικό. Οι ενέργειες στερούνται 
της μεγίστης δυνατής κάλυψης από τα 
μέσα ενημέρωσης. Μόνο με τον τρόπο 
αυτό παράγεται αποτέλεσμα μεγάλης 
κλίμακας, μία σχέση που επιτυγχάνεται με 
την αλληλεπίδραση διαφορετικών κοινών. 
Το μέτρα αυτό αποσκοπεί στο να 
προσφέρει στήριξη στα μέσα ενημέρωσης, 
στην τηλεόραση ιδιαίτερα, τον τύπο και 
τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
για να δίδουν δημοσιότητα στις ενέργειες 
του προγράμματος, με μέσα αντίστοιχα με 
αυτά που χρησιμοποιούν τα όργανα. Τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα τύπου και οι τοπικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να 
υποστηριχθούν.

Τροπολογία 43
Παράρτημα, τμήμα  II, παράγραφος 5

Τα στοιχεία της δικτύωσης και της εστίασης 
στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, θα είναι σημαντικά και θα 
αντικατοπτρίζονται τόσο στα είδη των 
δραστηριοτήτων όσο και στο φάσμα των 
συμμετεχουσών οργανώσεων. Θα
ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων
και συνεργιών μεταξύ των διαφόρων ειδών

Τα στοιχεία της δικτύωσης και της εστίασης 
στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και, εν γένει, της ενεργού 
συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης, θα 
είναι σημαντικά και θα αντικατοπτρίζονται 
τόσο στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και 
στο φάσμα των συμμετεχουσών 
οργανώσεων. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
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των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.

αλληλεπιδράσεων και συνεργιών μεταξύ
των διαφόρων ειδών των ενδιαφερομένων
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


