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Návrh rozhodnutí (KOM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Astrid Lulling

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a.  V rámci návrhu Komise vyhlásit rok
2008 rokem mezikulturního dialogu bude 
třeba věnovat zvláštní úsilí tomu, aby byly v 
programu zohledněny všechny kultury.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 odst. 2 úvodní část

2. Zvláštní cíle programu jsou: 2. Zvláštní cíle programu, při jejichž 
uskutečňování je nutno zabránit jakékoli 
diskriminaci, jsou:
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Or. de

Odůvodnění

Bei der Erfüllung der drei genannten spezifischen Zielsetzungen des Programms muss die 
Bekämpfung jeglicher Diskriminierung Priorität haben.

Pozměňovací návrh, který předložila Astrid Lulling

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 2 písm. a)

(a) podpora nadnárodní mobility osob 
pracujících v odvětví kultury;

(a) podpora nadnárodní mobility osob 
pracujících v odvětví kultury při dodržení 
pracovních podmínek země, do které jsou 
přiděleni;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 2 písm. ca) (nové)

(ca) přispívat ke zhodnocení kulturního 
dědictví evropského významu a k jeho 
zachování a ochraně;

Or. fr

Odůvodnění

Considérant que pour qu´un espace culturel commun aux Européens soit une réalité vivante, 
il importe de promouvoir la création, de mettre en valeur le patrimoine culturel de dimension 
européenne, d'encourager la connaissance mutuelle de la culture et de l'histoire des peuples 
de l'Europe, ainsi que de favoriser les échanges culturels afin d'améliorer la diffusion des 
connaissances et de stimuler la coopération et la création.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 1 písm. b)
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(b) Podpora subjektů aktivně působících na 
evropské úrovni v oblasti kultury, jakož i 
akcí na ochranu a památku hlavních míst a 
archivů spojených s deportacemi, které 
symbolizují památníky postavené na 
místech bývalých táborů a jiných místech 
masového utrpení a vyhlazování civilních 
obyvatel, a na zachování vzpomínky na 
oběti těchto míst.

(b) Podpora subjektů aktivně působících na 
evropské úrovni v oblasti kultury, jakož i 
akcí na ochranu a památku hlavních míst a 
archivů spojených s událostmi evropských 
dějin, do nichž bylo velkou měrou zapojeno 
civilní obyvatelstvo, muži a ženy, a na 
zachování vzpomínky na nadnárodní 
rozměr tohoto zapojení. 

Or. fr

Odůvodnění

Il convient de prendre en compte tous les événements de l'histoire européenne marqués par 
une large contribution de la population civile.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 1 písm. c)

(c) Podpora analytických prací, 
shromažďování a šíření informací v oblasti 
kulturní spolupráce.

(c) Podpora analytických prací a 
statistických šetření zaměřených specificky 
na muže a ženy a prováděných odděleně 
pro muže a ženy, shromažďování a šíření 
informací v oblasti kulturní spolupráce.

Or. de

Odůvodnění

Frauen sind im Kunstbetrieb benachteiligt. Statistisches Material ist bis auf wenige 
Ausnahmen nicht geschlechtsbezogen. Geschlechtsspezifische und nach Geschlechter 
getrennte Analysen sind notwendig, um dieses Defizit zu beseitigen und auch mehr 
Aufmerksamkeit für die Situation der Frauen zu bekommen.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Veškeré činnosti v rámci tohoto 
programu musí přihlížet k nutnosti 
prosazovat rovnost žen a mužů a k úsilí o 
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odstranění veškerých forem diskriminace.

Or. fr

Odůvodnění

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes devraient toujours être prises en compte dans les actions développées 
par le programme.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 15
Čl. 4 odst. 2a (nový)

2a. Veškeré činnosti v rámci tohoto 
programu musí přihlížet k nutnosti 
prosazovat rovnost žen a mužů a k úsilí o 
odstranění veškerých forem diskriminace.

Or. fr

Odůvodnění

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes devraient toujours être prises en compte dans les actions développées 
par le programme.

Pozměňovací návrh, který předložila Astrid Lulling

Pozměňovací návrh 16
Čl. 10 odst. 2 úvodní část

2. Kontaktní body kultury musejí dodržovat 
tato kritéria:

2. Kontaktní body kultury musejí dodržovat 
s přihlédnutím k rovnosti pohlaví tato 
kritéria:

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 3
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(3) Úplné přistoupení a úplná účast občanů 
na evropské integraci předpokládají, že se 
více zdůrazní jejich společné kulturní 
hodnoty a kořeny jako klíčový prvek jejich 
identity a jejich členství ve společnosti 
založené na svobodě, rovnosti, demokracii, 
toleranci a solidaritě.

(3) Úplné přistoupení a úplná účast občanů 
na evropské integraci předpokládají, že se 
více zdůrazní jejich společné kulturní 
hodnoty a kořeny jako klíčový prvek jejich 
identity a jejich členství ve společnosti 
založené na svobodě, rovnosti, demokracii, 
respektování důstojnosti a nedotknutelnosti 
lidského jedince, toleranci a solidaritě.

Or. fr

Odůvodnění

La dignité et l'intégrité de la personne humaine est une valeur fondamentale qui ne peut en 
aucun cas être mise en cause.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 5

(5) Článek 3 Smlouvy o založení 
Evropského společenství stanoví, že při 
všech činnostech uvedených v tomto článku 
usiluje Společenství o odstranění 
nerovností a podporuje rovné zacházení pro 
muže a ženy.

(5) Činnosti v rámci tohoto programu musí 
přispívat k odstraňování nerovností a 
k podpoře rovného zacházení pro muže a 
ženy v souladu s článkem 3 Smlouvy o ES.

Or. fr

Odůvodnění

Il est nécessaire de relier les dispositions de l'article 3 du TCE relatives à la lutte contre les 
inégalités et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes aux actions prévues 
dans le cadre du programme Culture 2007.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 13

(13) Je třeba rovněž pokračovat v akci, 
kterou Evropská unie zahájila v rámci výše 
uvedeného rozhodnutí č. 792/2004/ES 
s cílem přispět k zajištění evropské 

(13) Je třeba rovněž pokračovat v akci, 
kterou Evropská unie zahájila v rámci výše 
uvedeného rozhodnutí č. 792/2004/ES 
s cílem přispět k zajištění evropské 
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a mezinárodní ochrany nacistických 
koncentračních táborů jako historických 
památek..

a mezinárodní ochrany nacistických 
koncentračních táborů a jiných míst a 
pamětihodností z hlediska dějin evropské 
kultury připomínajících příspěvek obyvatel 
k položení základů sjednocující se, 
tolerantní a solidární evropské civilizace 
jako historických památek.

Or. fr

Odůvodnění

Il est également nécessaire d'accorder de l'importance aux sites et monuments symbolisant la 
contribution des hommes et des femmes à la construction de la civilisation européenne.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 13

(13) Je třeba rovněž pokračovat v akci, 
kterou Evropská unie zahájila v rámci výše 
uvedeného rozhodnutí č. 792/2004/ES 
s cílem přispět k zajištění evropské 
a mezinárodní ochrany nacistických 
koncentračních táborů jako historických 
památek.

(13) Je třeba rovněž pokračovat v akci, 
kterou Evropská unie zahájila v rámci výše 
uvedeného rozhodnutí č. 792/2004/ES 
s cílem přispět k zajištění evropské 
a mezinárodní ochrany nacistických 
koncentračních táborů a jiných míst a 
pamětihodností z hlediska dějin evropské 
kultury připomínajících příspěvek obyvatel 
k položení základů sjednocující se, 
tolerantní a solidární evropské civilizace
jako historických památek.

Or. fr

Odůvodnění

Il est également nécessaire faire une mention plus générique pour que le financement puisse 
être destiné à tous et non seulement à certains sites ou monuments historiques. Il faut tenir 
compte que le programme Culture est un programme avec une claire vocation civilisatrice. 
Par conséquence, il ne semble pas adéquat de favoriser - a priori - une "classe" de culture et 
pas d'autres.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 15

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu k úsilí Unie 
na podporu trvalého rozvoje a boje proti 
všem formám diskriminace.

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu, lidských 
práv a základních svobod k úsilí Unie na 
podporu trvalého rozvoje a boje proti všem 
formám diskriminace.

Or. fr

Odůvodnění

La mise en œuvre du programme doit tenir compte de la nécessité de respecter les principes 
de la liberté d'expression, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 15

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu k úsilí Unie 
na podporu trvalého rozvoje a boje proti 
všem formám diskriminace.

(15) Je nezbytné, aby program přispíval na 
základě zásady svobody projevu, lidských 
práv a základních svobod k úsilí Unie na 
podporu trvalého rozvoje a boje proti všem 
formám diskriminace.

Or. fr

Odůvodnění

La mise en œuvre du programme doit tenir compte de la nécessité de respecter les principes 
de la liberté d'expression, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 23
Příloha 1 bod 1.1 druhý pododstavec

Každé středisko musí tvořit nejméně 6
činitelů z 6 různých zemí účastnících se 
programu a může seskupovat činitele 
z jednoho nebo více oborů kolem různých 

Každé středisko musí tvořit nejméně 5
činitelů z 5 různých zemí účastnících se 
programu a může seskupovat činitele 
z jednoho nebo více oborů kolem různých 
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víceletých oborových nebo mezioborových 
akcí nebo projektů, které však sledují 
společný cíl.

víceletých oborových nebo mezioborových 
akcí nebo projektů, které však sledují 
společný cíl.

Or. fr

Odůvodnění

C'est apparemment contradictoire le fait que dans sa proposition la Commission Européenne 
déclare avoir essayer de simplifier la procédure et qu'elle propose ultérieurement une 
augmentation du nombre d'opérateurs. Une augmentation du nombre d'opérateurs est un  
requis qui ne simplifie pas du tout la procédure pour obtenir des subventions sinon qu'elle 
favorise aux grands opérateurs habituels du  marché.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Prets

Pozměňovací návrh 24
Příloha oddíl I bod 3.1. odstavec 2

3.1. Lze podpořit v rámci této části studie a 
analytické práce, které přispívají 
k obohacení poznatků o jevu transevropské 
kulturní spolupráce a vytvářejí příznivé 
prostředí pro její rozvoj. Musejí se zejména 
podpořit projekty zaměřené na 
shromažďování a analýzu statistických 
údajů.

3.1. Lze podpořit v rámci této části studie a 
analytické práce, které přispívají 
k obohacení poznatků o jevu transevropské 
kulturní spolupráce a vytvářejí příznivé 
prostředí pro její rozvoj. Musejí se zejména 
podpořit projekty zaměřené na 
shromažďování a analýzu statistických údajů 
specifických pro muže a ženy a rozdělených 
podle pohlaví.

Or. de

Odůvodnění

Frauen sind im Kunstbetrieb benachteiligt. Statistisches Material ist bis auf wenige 
Ausnahmen nicht geschlechtsbezogen. Geschlechtsspezifische und nach Geschlechter 
getrennte statistische Daten sind notwendig, um dieses Defizit zu beseitigen und auch mehr 
Aufmerksamkeit für die Situation der Frauen zu bekommen.


