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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του 
προγράμματος "Πολιτισμός" (2007-2013)
(COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0057),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 151, παράγραφος 5, πρώτη 
παύλα της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C6-0058/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τον σκοπό της ταχύτερης και 
αποτελεσματικότερης εφαρμογής των 
αποφάσεων επιλογής κρίνεται, ως εκ 
τούτου, απαραίτητη η τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ.

(5) Για τον σκοπό της ταχύτερης και 
αποτελεσματικότερης εφαρμογής των 
αποφάσεων επιλογής κρίνεται, ως εκ 
τούτου, απαραίτητη η αντικατάσταση της 
συμβουλευτικής διαδικασίας με την 
υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει 
χωρίς καθυστέρηση τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μέτρα που 
λαμβάνονται με στόχο την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης χωρίς την αρωγή 
επιτροπής.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Απόφαση 1855/2006/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η Επιτροπή εκδίδει, δυνάμει της 
παρούσας απόφασης, αποφάσεις 
χορήγησης επιδοτήσεων, εκτός όσων 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1, 
εκδίδει τις εν λόγω αποφάσεις χωρίς να 
επικουρείται από επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Απόφαση 1855/2006/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση την επιτροπή του άρθρου 9 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με όλες τις άλλες αποφάσεις επιλογής που 
έλαβε η Επιτροπή για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης. Η ενημέρωση αυτή 
περιλαμβάνει περιγραφές και ανάλυση 
των αιτήσεων που ελήφθησαν, περιγραφή 
της διαδικασίας αξιολόγησης και 
επιλογής, καθώς και καταλόγους των 
προτεινόμενων προς χρηματοδότηση 
σχεδίων και των σχεδίων των οποίων έχει 
απορριφθεί η χρηματοδότηση. 

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Απόφαση 1855/2006/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το άρθρο 9, παράγραφος 3 της 
απόφασης αριθ. 1855/2006/ΕΚ 
διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο της 
παρούσας απόφασης 18 μήνες μετά τη 
θέση της σε ισχύ.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση των προγραμμάτων 

Οι αποφάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη θέσπιση των
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της 
συμμετοχής του πολίτη στα κοινά περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που 
προβλέπει η απόφαση "επιτροπολογία" και αφορούν σειρά μέτρων απαραίτητων για την 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Οι διαδικασίες αυτές ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου.

Οι βασικές πράξεις των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων προβλέπουν τον επιμερισμό των 
αποφάσεων επιλογής μεταξύ της διαδικασίας διαχειριστικής επιτροπής και της διαδικασίας 
συμβουλευτικής επιτροπής και ορίζουν σαφώς τον αριθμό και το είδος των αποφάσεων 
επιλογής προς υποβολή στη διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επιλογής, υπάγονται στη διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής.

H πρόταση της Επιτροπής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η υπαγωγή των αποφάσεων επιλογής στη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής συνεπάγεται παράταση των προθεσμιών που απαιτούνται για την 
έκδοσή τους και επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους.

H Επιτροπή σημειώνει επίσης τη φύση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων που 
αφορούν σχετικά μεγάλο αριθμό δικαιούχων, των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται 
σημαντικά από την κοινοτική ενίσχυση, ενώ τα σχετικά ποσά είναι περιορισμένα.

Με την υπό εξέταση πρόταση η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υπαγωγής των 
αποφάσεων επιλογής στη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής προκειμένου να
απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων προς όφελος των δυνητικών 
δικαιούχων των επιδοτήσεων.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι προκειμένου να συντομευθούν οι προθεσμίες 
γνωμοδότησης επί των αποφάσεων επιλογής που υποβάλλονται στη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής, η επιτροπή προγράμματος κάνει πλέον χρήση της γραπτής 
διαδικασίας και διαθέτει πέντε ημέρες για να εκδώσει γνώμη επί των αποφάσεων επιλογής 
που της υποβάλλονται προς γνωμοδότηση.

Παρατηρήσεις 

H εισηγήτρια θεωρεί ότι κατά κανένα τόπο δεν μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση η αξία της 
επιτροπολογίας, η οποία εξασφαλίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "δικαίωμα ελέγχου"-
καθώς και "δικαίωμα πληροφόρησης"- επί της εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων που 
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εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και που του επιτρέπει επίσης να 
αμφισβητεί ενδεχομένως τα μέτρα που προβλέπονται από την Επιτροπή, εφόσον εκτιμά ότι η 
εμβέλειά τους υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής για την εκτέλεση της βασικής πράξης.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή πολιτισμού έχει επανειλημμένα εκφρασθεί υπέρ μιας ταχείας, 
αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας που θα εξασφαλίζει ωστόσο το δικαίωμα 
ελέγχου και πληροφόρησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. 

Προκειμένου να εκτελεσθούν οι διαδικασίες επιλογής γρήγορα και αποτελεσματικά προς 
όφελος των δικαιούχων και να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η εκπλήρωση των 
στόχων των προγραμμάτων, χωρίς να μειώνεται η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής θα μπορούσε να αντικατασταθεί υπό 
την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη μέλη για τις αποφάσεις επιλογής που θα λαμβάνονται χωρίς να υποβληθούν στην 
επιτροπή των προγραμμάτων.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνει η Επιτροπή άμεσα την επιτροπή των 
προγραμμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλη τη διαδικασία επιλογής, τις αιτήσεις 
χρηματοδότησης που εξέτασε, την αξιολόγησή τους και να παρέχει επίσης τον πλήρη 
κατάλογο των σχεδίων που επελέγησαν προς χρηματοδότηση και όσων απορριφθήκαν.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια νέα διαδικασία, είναι ουσιαστικό να μπορέσουν οι 
συνομοθέτες, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα 
των νέων μέτρων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος της νέας 
πράξης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συναπόφασης.

H εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την εποικοδομητική και με ανοιχτό πνεύμα 
διοργανική συνεργασία επί των υπό εξέταση προτάσεων της Επιτροπής για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων και για την 
άμεση και συστηματική ενημέρωση του νομοθέτη, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου.

Επισημαίνει ότι το σχέδιο έκθεσης αντικατοπτρίζει το συμπέρασμα των συζητήσεων με το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. 
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