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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4a (nytt)

(4a) Mycket fattiga människor missgynnas 
ofta på det kulturella planet. Förbättrad 
tillgång till kulturlivet och kulturarvet för 
flertalet människor gör det följaktligen 
möjligt att bekämpa social utslagning.

Motivering

Mycket fattiga människor har inte tillgång till kulturlivet. Genom programmet Kultur 2007 
gynnas allas medborgarskap, inbegripet de utslagnas, eftersom största möjliga tillgång till 
kulturlivet främjas.

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt 2, led c

c) Att främja den interkulturella dialogen. c) Att främja den interkulturella dialogen 
och förbättra tillgången till och deltagandet 
i kulturlivet för ett större antal människor, 
inbegripet de utslagna, genom att främja 
kreativitet och forskning inom konst, musik 
och kultur, samt genom att ge högre 
prioritet åt innovativa och experimentella 
konstnärliga uttrycksformer, ny 
restaureringsteknik, telematiknät samt 
översättning som ett sätt att främja litterära 
verk.

Motivering

Målet för programmet Kultur 2007 bör omfatta förbättrad tillgång till kulturlivet för alla 
människor. Dessutom är det uppenbart att man bör främja den interkulturella dialogen, men 
om även de planerade åtgärderna preciseras ges ett av programmets mål mera substans. 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Att främja det europeiska kulturarvet, 
de gemensamma rötterna, traditionerna 
och särdragen i den europeiska kulturen 
samt att finansiera restaurering av kultur-
och miljötillgångar för att bevara 
kulturarvet.

Motivering

Till skillnad från det föregående programmet nämner man i Kultur 2007 aldrig specifikt det 
kulturarv som omfattar allt som är värt att bevara. Det är också nödvändigt att betona att 
även på grundval av gemensamma rötter och traditioner kan man i en övergripande 
kulturpolitik inte bortse från varje enskild medlemsstats mångfald och särdrag.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 1, led a, strecksats 2

- Samarbetsinsatser. - Insatser för samarbete, forskning och 
experimenterande.

Motivering

I insatserna för kulturellt samarbete kan man inte bortse från forskning och 
experimenterande. 

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 1, led b

b) Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå 
inom kulturområdet och stöd till insatser för 
att skydda och bevara minnet av de 
viktigaste platserna och arkiven som rör 
deportationerna, symboliserade av de 
minnesmärken som rests vid f.d. läger och 
andra skådeplatser för otaliga civila offers 
lidande och död, samt för att bevara minnet 
av offren på dessa platser.

b) Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå 
inom kulturområdet och stöd till insatser för 
att skydda och bevara minnet av de 
viktigaste platserna och arkiven som rör 
totalitära diktaturer under 1900-talet i 
Europa, särskilt deportationerna, 
symboliserade av de minnesmärken som 
rests vid f.d. läger och andra skådeplatser för 
otaliga civila offers lidande och död, för 
nazismens och stalinismens offer, samt för 
att bevara minnet av offren på dessa platser i 
syfte att förstärka det demokratiska 
medvetandet och främja freden.
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Motivering

Man bör särskilt uppmärksamma de totalitära diktaturer som under 1900-talet i Europa ledde 
till aldrig tidigare skådade förluster i människoliv och förstörelse, både i fråga om sin 
omfattning och sitt utförandesätt. Med ändringsförslaget strävar man således att i 
programmet Kultur 2007 införa en mer omfattande och allmännare formulering än den som 
ingår i motiveringen, i vilken endast nazisternas koncentrationsläger nämns.

Nazismens brott omfattar inte alla brott mot mänskligheten under 1900-talet. Man får inte 
glömma att offren för stalinismens brott uppgår till uppskattningsvis 100 miljoner döda.

Den stalinistiska regimen använde sig av all slags avrättningsmetoder: den använde gas, 
gifter eller lät offren svälta ihjäl. Hundratusentals personer förvisades långt in i Ryssland och 
alla nationer omplacerades. I fängelserna och gulagerna var tusentals fångar offer för 
stränga repressiva åtgärder. Med ändringsförslaget syftar man till att utvidga synfältet för att 
föreviga minnet av alla brott mot mänskligheten.

Europas födelse har gjort det möjligt för oss att leva i fred i femtio år. Det räcker inte att 
enbart hålla i åminnelse historiska händelser och personer som på ett dramatiskt sätt har satt 
sina spår på vårt förflutna, för att kunna avvärja risken för konflikter och se till att vissa 
händelser inte upprepar sig. Åminnelsen bör leda till stärkt demokratisk medvetenhet och 
insikt om att en bättre framtid endast är möjlig om freden säkerställs.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 1, led c

c) Stöd till analyser samt till insamling och 
spridning av information som rör 
kultursamarbete.

c) Stöd till analyser samt till insamling, 
forskning i, bevarande och spridning av 
muntlig och skriftlig information som rör 
kultursamarbete, i syfte att nå bredast 
möjliga kretsar.

Or. en

Ändringsförslag 7
Artikel 6

Programmet möjliggör samarbete med 
internationella organ som är kompetenta på 
kulturområdet, såsom Unesco eller 
Europarådet, på grundval av gemensamma 
bidrag och i enlighet med de regler som 
gäller för varje institution eller organisation 
för genomförandet av de insatser som avses i 
artikel 4.

Programmet möjliggör samarbete med 
internationella organ som är kompetenta på 
kulturområdet, såsom Unesco eller 
Europarådet, framstående 
forskningscentrer i universitet och 
utbildningsinstitut på europeisk nivå, på 
grundval av gemensamma bidrag och i 
enlighet med de regler som gäller för varje 
institution eller organisation för 
genomförandet av de insatser som avses i 
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artikel 4.

Motivering

Kulturellt samarbete kan inte åtskiljas från forskning och experimenterande. Även universitet, 
framstående forskningscentrer och utbildningsinstitut bör således inbegripas.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 2, led c

c) Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder 
för programmet.

c) Övervaknings-, uppföljnings- och 
utvärderingsåtgärder för programmet.

Motivering

Fortlöpande övervakning skulle garantera kommissionen effektivare utvärdering av 
framstegen i specifika åtgärder och i varje sektor av programmet.

Ändringsförslag 9
Artikel 10, punkt 2, strecksats 3

– De skall verka under sådana administrativa 
förutsättningar att de på ett korrekt sätt kan 
utföra sina uppgifter och undvika alla 
intressekonflikter.

– De skall verka under sådana administrativa 
förutsättningar att de kan utföra sina 
uppgifter självständigt och sakkunnigt och 
undvika alla intressekonflikter.

Ändringsförslag 10
Artikel 12, led b

b) uppmuntra ökad medvetenhet om vikten 
av att bidra till en hållbar utveckling,

b) stärka den kulturella, konstnärliga och 
musikaliska medvetenheten hos den 
europeiska befolkningen och bidra till en 
hållbar utveckling och till bekämpning av 
utslagning, 

Motivering

Den anda i vilken kommissionen föreslår detta program är att främja åtgärder som omfattar 
varje kulturområde och -aspekt. Utan ett stärkande av européernas kulturella, konstnärliga 
och musikaliska medvetenhet finns det ingen mening i att tala om en egentlig kulturpolitik 
genom vilken man skall kunna uppnå en hållbar utveckling, yttrandefrihet och bekämpning av 
alla former av diskriminering. Kampen mot stor fattigdom och utslagning utgör därutöver en 
av EU:s prioriteringar. Programmet Kultur 2007 bör följaktligen bidra till att öka 
medvetenheten om detta fenomen på samma sätt som om annan gemenskapspolitik, till 
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exempel politiken om hållbar utveckling.

Ändringsförslag 11
Bilaga, punkt 1, led 1.1, stycke 2

Varje samarbetsgrupp måste bestå av minst 
sex aktörer från sex olika länder som deltar i 
programmet, och de deltagande aktörerna, 
som kan komma från en eller flera sektorer, 
skall samlas runt olika typer av verksamhet 
eller fleråriga projekt som genomförs 
antingen inom samma sektor eller inom flera 
olika sådana, men med ett gemensamt mål.

Varje samarbetsgrupp måste bestå av minst 
fem aktörer från fem olika länder som deltar 
i programmet, och de deltagande aktörerna, 
som kan komma från en eller flera sektorer, 
skall samlas runt olika typer av verksamhet 
eller fleråriga projekt som genomförs 
antingen inom samma sektor eller inom flera 
olika sådana, men med ett gemensamt mål.

Ändringsförslag 12
Bilaga, punkt 1, led 1.1, stycke 7

Som ett riktmärke skall ca 36 % av 
programmets totala budget användas för 
denna typ av stöd.

Som ett riktmärke skall ca 32 % av 
programmets totala budget användas för 
denna typ av stöd.

Ändringsförslag 13
Bilaga, punkt 1, led 1.2, stycke 2

Varje insats skall utformas och genomföras 
av partnerskap som består av minst 
fyra kulturaktörer från tre olika 
deltagarländer, oavsett om aktörerna 
kommer från en eller flera olika sektorer.

Varje insats skall utformas och genomföras 
av partnerskap som består av minst 
tre kulturaktörer från tre olika 
deltagarländer, oavsett om aktörerna 
kommer från en eller flera olika sektorer.

Motivering

Syftet med förslaget till nytt program är att öka kraven på kulturella institutioner som önskar 
delta i programmet. Det finns ett förslag om att öka antalet organisatörer, vilket kommer att 
både begränsa det antal program som föreslås och antalet kulturoperatörer med intresse för 
programmen.

Ändringsförslag 14
Bilaga, punkt 1, led 1.2, stycke 4

Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % 
av projektets budget. Det skall minst uppgå 
till minst 60 000 euro och högst 

Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % 
av projektets budget. Det skall minst uppgå 
till minst 30 000 euro och högst 
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200 000 euro per år. Stödet utbetalas under 
högst tolv månader.

100 000 euro per år. Stödet utbetalas under 
högst 24 månader.

Motivering

I och med att man ökat de medel som krävs uppstår det hinder för flera institutioner och 
organisationer att delta i projektet eftersom de inte kan skjuta till de nödvändiga medlen. En 
direkt följd av detta är minskad rörlighet för artister och deras verk (särskilt i de nya 
medlemsstaterna). Därför måste de principer som godtagits i programmet Kultur 2000 
bevaras. Det är också rekommendabelt med flexiblare villkor för projektens längd för att man 
skall kunna avskaffa dagens brist på överensstämmelse.

Ändringsförslag 15
Bilaga, punkt 1, led 1.2, stycke 5

Som ett riktmärke skall ca 24 % av 
programmets totala budget användas för 
denna typ av stöd.

Som ett riktmärke skall ca 28 % av 
programmets totala budget användas för 
denna typ av stöd.

Ändringsförslag 16
Bilaga, punkt 1, led 1.3, stycke 4

Omfattande stöd kommer inom denna ram 
också att ges till de europeiska 
kulturhuvudstäderna för att hjälpa dem att 
genomföra verksamhet som betonar den 
europeiska dimensionen och det 
transeuropeiska kultursamarbetet.

Omfattande stöd kommer inom denna ram 
också att ges till de europeiska 
kulturhuvudstäderna för att hjälpa dem att 
genomföra verksamhet som betonar den 
europeiska dimensionen och det 
transeuropeiska kultursamarbetet, samt till 
tidigare kulturhuvudstäder för att de skall 
kunna fullfölja gemensamma åtgärder.

Motivering

Projekt som genomförs av de europeiska kulturhuvudstäderna är svårast att identifiera bland 
alla EU-projekt. Därför måste man förstärka i grunden de nätverk som redan existerar och 
vars mål är ett internationellt samarbete inom kulturområdet, och uppvärdera de viktiga 
erfarenheter som redan erhållits.



AD\550565SV.doc 9/9 PE 349.965v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 
programmet Kultur 2007 (2007-2013)

Referensnummer KOM(2004)0469 – C6-0094/2004 –2004/0150(COD)
Ansvarigt utskott CULT
Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren
LIBE
15.09.2004

Förstärkt samarbete
Föredragande

Utnämning
Bogusław Sonik
05.10.2004

xxx 12.10.2004 24.11.2004 13.12.2004
xxx 13.12.2004
Slutomröstning: resultat för:

emot:
nedlagda röster:

33
1
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes 
Blokland, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, 
Giusto Catania, Carlos Coelho, António Costa, Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Adeline 
Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, 
Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Edith Mastenbroek, Claude 
Moraes, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Frederika Brepoels, Richard Corbett, Gérard Deprez, Ignasi Guardans 
Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Javier Moreno Sánchez, Bill 
Newton Dunn, Agnes Schierhuber, Bogusław Sonik

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Antonio Masip Hidalgo


