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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία Astrid Lulling

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Στο πλαίσιο της πρότασης της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στο να 
ανακηρυχθεί το έτος 2008 ως έτος του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, θα πρέπει να 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 
προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα 
η πλήρης πολιτισμική ολοκλήρωση.

Or. fr
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Τροπολογία Christa Prets

Τροπολογία 9
Άρθρο 3 παράγραφος 2 Einleitung

2. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος 
είναι:

2. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος, η 
υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από μέριμνα για την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης, είναι:

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την υλοποίηση των αναφερομένων τριών ειδικών στόχων του προγράμματος, θα πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση κάθε διάκρισης.

Τροπολογία Astrid Lulling

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) να προωθήσει τη διακρατική 
κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται 
στον πολιτιστικό τομέα·

(α) να προωθήσει τη διακρατική 
κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται 
στον πολιτιστικό τομέα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι εργασίας της χώρας 
στην οποία αποσπώνται·;

Or. fr

Τροπολογία María Esther Herranz García

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο(γ α) (νέο)

(γ α) να συμβάλει στην προβολή της 
σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 
να διασφαλίσει τη διατήρηση  και τη 
διάσωσή της·.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αν θέλουμε να καταστεί ζωντανή πραγματικότητα η ύπαρξη ενός 
κοινού για τους Ευρωπαίους πολιτιστικού χώρου, θα πρέπει να προαγάγουμε η δημιουργία και 
να προβάλουμε την ευρωπαϊκής διάστασης πολιτιστική κληρονομιά, να ενθαρρύνουμε την 
αμοιβαία γνώση του πολιτισμού και της ιστορίας των λαών της Ευρώπης, συγχρόνως δε θα 
πρέπει να ευνοηθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές, για μια καλύτερη διάδοση των γνώσεων, και 
να ΄θεσπισθούν κίνητρα για τη συνεργασία και τη δημιουργία.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) Στήριξη των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στον πολιτιστικό τομέα καθώς και των 
ενεργειών που αποσκοπούν, αφενός, στο να 
προστατεύσουν και να διατηρήσουν 
ζωντανούς στη συλλογική μνήμη τους 
κυριότερους χώρους και τα αρχεία που 
συνδέονται με τη μεταφορά και τον 
εγκλεισμό άμαχων πληθυσμών και που 
συμβολίζονται από τα μνημεία που έχουν 
ανεγερθεί στα πρώην στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και σε άλλους τόπους 
μαζικών μαρτυρίων και εκτελέσεων 
αμάχων, και, αφετέρου, στο να διαιωνίσουν 
τη μνήμη εκείνων που χάθηκαν στα 
στρατόπεδα αυτά.

(β) Στήριξη των οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στον πολιτιστικό τομέα καθώς και των 
ενεργειών που αποσκοπούν, αφενός, στο να 
προστατεύσουν και να διατηρήσουν 
ζωντανούς στη συλλογική μνήμη τους 
κυριότερους χώρους και τα αρχεία που 
συνδέονται με γεγονότα της ευρωπαϊκής 
ιστορίας που χαρακτηρίζονται από ευρεία 
συμβολή των πολιτών, ανδρών και 
γυναικών, και, αφετέρου, στο να 
διαιωνίσουν  τη μνήμη της διεθνικής 
διάστασης της συμβολής αυτής. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα γεγονότα της ευρωπαϊκής  ιστορίας που χαρακτηρίζονται 
από ευρεία συμβολή του άμαχου πληθυσμού.

Τροπολογία Christa Prets

Τροπολογία 13
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο γ



PE 359.942v01-00 4/10 AM\569440EL.doc

EL

γ) Στήριξη των εργασιών ανάλυσης καθώς 
και συλλογής και διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας.

γ) Στήριξη των εργασιών ανάλυσης και των 
στατιστικών εργασιών που σχετίζονται με 
το φύλο και την ανά φύλο κατανομή των 
στοιχείων, καθώς και διάδοσης 
πληροφοριών στον τομέα της πολιτιστικής 
συνεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον καλλιτεχνικό τομέα, οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Πλην σπανίων 
εξαιρέσεων, οι στατιστικές αμελούν τη διάταση του φύλο. Οι ειδικές ανά φύλο αναλύσεις είναι 
απαραίτητες προκειμένου να διορθωθεί η έλλειψη αυτή και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
κατάσταση των γυναικών.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Όλες οι δράσεις που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προαγωγής 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και την καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη στο πλαίσιο των δράσεων που απορρέουν 
από το πρόγραμμα.

Τροπολογία María Esther Herranz García

Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Όλες οι δράσεις που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προαγωγής 
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της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και την καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης και η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη στο πλαίσιο των δράσεων που απορρέουν 
από το πρόγραμμα.

Τροπολογία Astrid Lulling

Τροπολογία 16
Άρθρο 10, παράγραφος 2 , εισαγωγικό μέρος

2. Τα πολιτιστικά σημεία επαφής πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα πολιτιστικά σημεία επαφής πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, 
λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση 
των φύλων:

Or. fr

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Η πλήρης αποδοχή από τους πολίτες 
και η συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση προϋποθέτει ότι θα 
αναδεικνύονται περισσότερο οι κοινές 
αξίες και πολιτιστικές τους ρίζες ως 
βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους και 
της συμμετοχής τους σε μια κοινωνία με 
βάση την ελευθερία, την ισότητα, τη 
δημοκρατία, την ανεκτικότητα και την 
αλληλεγγύη.

(3) Η πλήρης αποδοχή από τους πολίτες και 
η συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση προϋποθέτει ότι θα 
αναδεικνύονται περισσότερο οι κοινές αξίες 
και πολιτιστικές τους ρίζες ως βασικό 
στοιχείο της ταυτότητάς τους και της 
συμμετοχής τους σε μια κοινωνία με βάση 
την ελευθερία, την ισότητα, τη δημοκρατία,  
το σεβασμό της αξιοπρέπειας και της 
ακεραιότητας του ανθρώπου, την 
ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα του ανθρώπου αποτελεί θεμελιώδη αξία, η οποία δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι για 
όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, η Κοινότητα προσπαθεί να 
μειώσει τις ανισότητες και να προωθήσει 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(5) Οι δράσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων και να προωθούν την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚ.. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συσχετισθούν οι διατάξεις του άρθρου 3 της ΣΕΚ σχετικά με την 
καταπολέμηση των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αφενός,  με τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός 2007, 
αφετέρου.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η δράση 
που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης 
αριθ. 792/2004/ΕΚ, έτσι ώστε η Ένωση να 
συμβάλει στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς προστασίας ως ιστορικών 
μνημείων των χώρων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδα 
συγκέντρωσης από τους ναζί.

(13) Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η δράση 
που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης 
αριθ. 792/2004/ΕΚ, έτσι ώστε η Ένωση να 
συμβάλει στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς προστασίας ως ιστορικών 
μνημείων των χώρων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδα 
συγκέντρωσης από τους ναζί., καθώς και 
άλλων χώρων και μνημείων που 
υπενθυμίζουν τη συμβολή των ανδρών και 
των γυναικών στη θεμελίωση ενός 
ενωτικού, ανεκτικού και αλληλέγγυου 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί σημασία στους χώρους και τα μνημεία που συμβολίζουν τη 
συμβολή των ανδρών και των γυναικών στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Τροπολογία María Esther Herranz García

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η δράση 
που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης 
αριθ. 792/2004/ΕΚ, έτσι ώστε η Ένωση να 
συμβάλει στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς προστασίας ως ιστορικών 
μνημείων των χώρων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδα 
συγκέντρωσης από τους ναζί.

(13) Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η δράση 
που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης 
αριθ. 792/2004/ΕΚ, έτσι ώστε η Ένωση να 
συμβάλει στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς προστασίας ως ιστορικών 
μνημείων των χώρων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδα 
συγκέντρωσης από τους ναζί. καθώς και 
άλλων χώρων και μνημείων που
υπενθυμίζουν τη συμβολή των ανδρών και 
των γυναικών στη θεμελίωση ενός 
ενωτικού, ανεκτικού και αλληλέγγυου 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης απαραίτητο να γίνει μια γενική μνεία ώστε η χρηματοδότηση να καλύπτει όλους 
και όχι μόνο ορισμένους χώρους ή ορισμένα ιστορικά μνημεία. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
το πρόγραμμα Πολιτισμός έχει σαφή εκπολιτιστικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, δεν θα ήταν 
συνεπές να ευνοηθεί - εκ των προτέρων - μία  "κατηγορία" πολιτισμού εις βάρος άλλων.

Τροπολογία Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης, να συμβάλει στις προσπάθειες 
της Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
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βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

ελευθεριών, να συμβάλει στις προσπάθειες 
της Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη σεβασμού των αρχών 
της ελευθερίας της έκφρασης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών.

Τροπολογία María Esther Herranz García

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης, να συμβάλει στις προσπάθειες 
της Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, να συμβάλει στις προσπάθειες 
της Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη σεβασμού των αρχών 
της ελευθερίας της έκφρασης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών..

Τροπολογία María Esther Herranz García

Τροπολογία 23
Παράρτημα 1, σημείο 1.1, εδάφιο 2

Κάθε πόλος πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον 6 φορείς από 6 διαφορετικές 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
μπορεί να απαρτίζεται από φορείς από έναν 
ή περισσότερους τομείς γύρω από διάφορες 

Κάθε πόλος πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον 5 φορείς από 5 διαφορετικές 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
μπορεί να απαρτίζεται από φορείς από έναν 
ή περισσότερους τομείς γύρω από διάφορες 
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δραστηριότητες ή πολυετή σχέδια, τομεακής 
ή διατομεακής φύσης, αλλά που επιδιώκουν 
ένα κοινό στόχο.

δραστηριότητες ή πολυετή σχέδια, τομεακής 
ή διατομεακής φύσης, αλλά που επιδιώκουν 
ένα κοινό στόχο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι στην πρότασή της  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι προσπάθησε να 
απλοποιήσει τη διαδικασία έρχεται καταφανώς σε αντίφαση με τη μετέπειτα πρότασή της να 
αυξήσει τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης. Η αύξηση του αριθμού των φορέων 
εκμετάλλευσης είναι μια απαίτηση που ουδόλως απλοποιεί τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων, αλλά ευνοεί μόνο τους συνήθεις μεγάλους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία Christa Prets

Τροπολογία 24
Anhang Abschnitt I σημείο 3.1. εδάφιο 2

3.1. Μπορούν να λάβουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του σκέλους οι μελέτες και οι 
εργασίες ανάλυσης που συμβάλλουν στον 
εμπλουτισμό της γνώσης σχετικά με το 
φαινόμενο της διευρωπαϊκής πολιτιστικής 
συνεργασίας καθώς και στην δημιουργία 
ευνοϊκού χώρου για την ανάπτυξή του. Τα 
σχέδια που αποσκοπούν στην συλλογή και 
την ανάλυση στατιστικών δεδομένων θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν ιδιαιτέρως.

3.1. Μπορούν να λάβουν στήριξη στο 
πλαίσιο αυτού του σκέλους οι μελέτες και οι 
εργασίες ανάλυσης που συμβάλλουν στον 
εμπλουτισμό της γνώσης σχετικά με το 
φαινόμενο της διευρωπαϊκής πολιτιστικής 
συνεργασίας καθώς και στην δημιουργία 
ευνοϊκού χώρου για την ανάπτυξή του. Τα 
σχέδια που αποσκοπούν στην συλλογή και 
την ανάλυση στατιστικών δεδομένων που 
σχετίζονται με το φύλο και την ανά φύλο 
κατανομή των στοιχείων, κιθα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν ιδιαιτέρως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον καλλιτεχνικό τομέα, οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Πλην σπανίων 
εξαιρέσεων, οι στατιστικές αμελούν τη διάταση του φύλο. Οι ειδικές ανά φύλο αναλύσεις είναι 
απαραίτητες προκειμένου να διορθωθεί η έλλειψη αυτή και να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
κατάσταση των γυναικών.


