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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 8
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Som led i Kommissionens forslag om at 
erklære 2008 for Året for Interkulturel 
Dialog bør der gøres en særlig indsats for 
at sikre, at integrationen af alle kulturer 
bliver en realitet.

Or. fr

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 2, indledning

2. Programmet har desuden følgende 
specifikke mål:

2. Programmet har desuden følgende 
specifikke mål, ved hvis gennemførelse 
enhver form for forskelsbehandling skal 
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bekæmpes:

Or. de

Begrundelse

Ved gennemførelsen af programmets tre specifikke mål skal bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling have førsteprioritet.

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) fremme af den tværnationale mobilitet 
blandt personer, der arbejder i kultursektoren

a) fremme af den tværnationale mobilitet 
blandt personer, der arbejder i 
kultursektoren, under overholdelse af 
arbejdsvilkårene i det land, hvori de er 
udstationeret

Or. fr

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) medvirken til at sætte den europæiske 
kulturarv i relief og bevare og beskytte den.

Or. fr

Begrundelse

For at et gøre et fælles europæisk kulturelt område til skinbarlig virkelighed må skabende 
virksomhed fremmes, den europæiske kulturarv sættes i relief, det gensidige kendskab til de 
europæiske folks kultur og historie uddybes, og kulturelle udvekslinger bakkes op, således at 
det bliver muligt at forbedre udbredelsen af viden og tilskynde til samarbejde og skabende 
virksomhed. 
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 1, litra b

b) støtte til organer, der er aktive på 
europæisk plan på kulturområdet, og til 
aktioner, der har til formål at bevare de 
vigtigste steder og arkiver, der knytter sig til 
deportationerne – symboliseret ved 
mindesmærker rejst ved de gamle lejre eller 
på andre skuepladser for utallige civile 
ofres lidelser og død samt mindet om ofrene 
de pågældende steder

b) støtte til organer, der er aktive på 
europæisk plan på kulturområdet, og til 
aktioner, der har til formål at bevare de 
vigtigste steder og arkiver, der knytter sig til 
de begivenheder i europæisk historie, hvor 
civile - mænd og kvinder - har ydet et stort 
bidrag, og at forevige mindet om den 
transnationale dimension af dette bidrag

Or. fr

Begrundelse

Der bør tages hensyn til alle begivenheder i europæisk historie, hvor civilbefolkningen har 
ydet et stort bidrag.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 1, litra c

c) støtte til analyser samt til indsamling og 
formidling af informationer vedrørende 
kulturelt samarbejde.

c) støtte til kønsspecifikke og kønsopdelte
analyser og statistikker samt til indsamling 
og formidling af informationer vedrørende 
kulturelt samarbejde.

Or. de

Begrundelse

Kvinder er forfordelt i kunstverdenen. Bortset fra enkelte undtagelser er statistisk materiale 
ikke kønsrelateret. Kønsspecifikke og kønsopdelte analyser er nødvendige for at afhjælpe 
denne mangel og desuden skabe mere opmærksomhed om kvindernes situation.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)
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2a. Ved alle aktioner, der gennemføres som 
led i programmet, tages der hensyn til, at 
det er nødvendigt at fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd og at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

I aktionerne under programmet bør der altid tages hensyn til målsætningerne om at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling og fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. 

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Ved alle aktioner, der gennemføres som 
led i programmet, tages der hensyn til, at 
det er nødvendigt at fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd og at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

I aktionerne under programmet bør der altid tages hensyn til målsætningerne om at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling og fremme ligestilling mellem kvinder og mænd.

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 16
Artikel 10, stk. 2, indledning

2. Kulturformidlingskontorerne skal opfylde 
følgende kriterier:

2. Kulturformidlingskontorerne skal opfylde 
følgende kriterier under hensyntagen til 
kriteriet om ligebehandling af kønnene:

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
Betragtning 3

(3) Hvis man ønsker borgernes helhjertede 
tilslutning og aktive deltagelse i den 
europæiske integrationsproces, er man nødt 
til i højere grad at fokusere på borgernes 
fælles kulturelle værdier og rødder som en 
bærende kraft i deres identitet og deres 
tilhørsforhold til et samfund baseret på 
frihed, retfærdighed, demokrati, tolerance og 
solidaritet.

(3) Hvis man ønsker borgernes helhjertede 
tilslutning og aktive deltagelse i den 
europæiske integrationsproces, er man nødt 
til i højere grad at fokusere på borgernes 
fælles kulturelle værdier og rødder som en 
bærende kraft i deres identitet og deres 
tilhørsforhold til et samfund baseret på 
frihed, retfærdighed, demokrati, respekt for 
det menneskelige individs værdighed og 
integritet, tolerance og solidaritet.

Or. fr

Begrundelse

Det menneskelige individs værdighed og integritet er en grundlæggende værdi, som der under 
ingen omstændigheder kan stilles spørgsmålstegn ved.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 18
Betragtning 5

(5) I artikel 3 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab hedder det, at 
”i alle de aktiviteter, der er nævnt i denne 
artikel, tilstræber Fællesskabet at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder”.

(5) De aktioner, der er omfattet af 
programmet, bør bidrage til at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd i overensstemmelse med 
EF-traktatens artikel 3.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at knytte bestemmelserne i EF-traktatens artikel 3 om bekæmpelse af 
uligheder og fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd sammen med aktionerne under 
programmet Kultur 2007.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Betragtning 13

(13) Desuden bør man videreføre den 
indsats, EU har iværksat som led i 
ovennævnte afgørelse nr. 792/2004/EF for at 
sikre, at nazitidens koncentrationslejre opnår 
europæisk og international beskyttelse som 
historiske monumenter.

(13) Desuden bør man videreføre den 
indsats, EU har iværksat som led i 
ovennævnte afgørelse nr. 792/2004/EF for at 
sikre, at nazitidens koncentrationslejre og 
andre steder og monumenter til minde om 
mænds og kvinder bidrag til grundlaget for 
en forenende, tolerant og solidarisk 
europæisk civilisation opnår europæisk og 
international beskyttelse som historiske 
monumenter.

Or. fr

Begrundelse

Det er også nødvendigt, at steder og monumenter, som symboliserer mænds og kvinders 
bidrag til den europæiske integrationsproces og den europæiske civilisation, tillægges 
betydning.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 20
Betragtning 13

13) Desuden bør man videreføre den indsats, 
EU har iværksat som led i ovennævnte 
afgørelse nr. 792/2004/EF for at sikre, at 
nazitidens koncentrationslejre opnår 
europæisk og international beskyttelse som 
historiske monumenter.

(13) Desuden bør man videreføre den 
indsats, EU har iværksat som led i 
ovennævnte afgørelse nr. 792/2004/EF for at 
sikre, at nazitidens koncentrationslejre og 
andre steder og mindesmærker af 
betydning for europæisk historie og kultur 
og til minde om mænds og kvinder bidrag 
til grundlaget for en forenende, tolerant og 
solidarisk europæisk civilisation opnår 
europæisk og international beskyttelse som 
historiske monumenter.

Or. fr

Begrundelse

Det er også nødvendigt at gøre indholdet i denne betragtning mere generelt, for at 
finansieringsmidlerne kan komme alle og ikke kun bestemte historiske steder og monumenter 
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til gode. Der bør tages højde for, at programmet Kultur er et program med en klar 
målsætning om at fremme europæisk civilisation. Derfor forekommer det ikke 
hensigtsmæssigt på forhånd at tilgodese en bestemt "kulturklasse" på bekostning af andre.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden bidrager til EU’s 
indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder bidrager 
til EU’s indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

Ved gennemførelsen af programmet skal der tages hensyn til, at det er nødvendigt at 
respektere ytringsfriheden, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 22
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden bidrager til EU’s 
indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder bidrager 
til EU’s indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

Ved gennemførelsen af programmet skal der tages hensyn til, at det er nødvendigt at 
respektere ytringsfriheden, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.
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Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 23
Bilag, nr. 1.1, afsnit 2

I hver gruppe skal der være mindst seks
aktører fra seks forskellige programlande og 
fra en eller flere sektorer; aktørerne arbejder 
sammen om forskellige flerårige aktiviteter 
eller projekter, som gennemføres i 
enkeltsektorer eller på tværs af sektorerne, 
men som alle forfølger det samme mål.

I hver gruppe skal der være mindst fem
aktører fra fem forskellige programlande og 
fra en eller flere sektorer; aktørerne arbejder 
sammen om forskellige flerårige aktiviteter 
eller projekter, som gennemføres i 
enkeltsektorer eller på tværs af sektorerne, 
men som alle forfølger det samme mål.

Or. fr

Begrundelse

Det virker modstridende, når Kommissionen i sit forslag udtaler, at den har forsøgt at 
forenkle proceduren, for derefter at foreslå en forhøjelse af antallet af aktører. En sådan 
forhøjelse forenkler absolut ikke proceduren til opnåelse af støtte og favoriserer blot de 
traditionelle store aktører på markedet.

Ændringsforslag af Christa Prets

Ændringsforslag 24
Bilag, nr. 3.1, afsnit 2

Der kan under denne aktionsdel ydes støtte 
til undersøgelser og analyser, der bidrager til 
at forbedre kendskabet til det 
tværeuropæiske samarbejde på 
kulturområdet og baner vejen for 
udbredelsen heraf. Der bør i særlig grad 
tilskyndes til gennemførelse af projekter 
vedrørende indsamling og analyse af 
statistiske data.

Der kan under denne aktionsdel ydes støtte 
til undersøgelser og analyser, der bidrager til 
at forbedre kendskabet til det 
tværeuropæiske samarbejde på 
kulturområdet og baner vejen for 
udbredelsen heraf. Der bør i særlig grad 
tilskyndes til gennemførelse af projekter 
vedrørende indsamling og analyse af 
kønsspecifikke og kønsopdelte statistiske 
data.

Or. de

Begrundelse

Kvinder er forfordelt i kunstverdenen. Bortset fra enkelte undtagelser er statistisk materiale 
ikke kønsrelateret. Kønsspecifikke og kønsopdelte analyser er nødvendige for at afhjælpe 
denne mangel og desuden skabe mere opmærksomhed om kvindernes situation.



AM\569440DA.doc 9/9 PE 359.942v01-00

DA


