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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Astrid Lulling

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Komisjoni ettepaneku raames, mille 
eesmärk on kuulutada 2008. aasta 
kultuuridevahelise dialoogi aastaks, tuleb 
teha eriline pingutus, et tagada kõikide 
kultuuride tegelik integratsioon.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Programmi spetsiifilised eesmärgid on: 2. Programmi spetsiifilised eesmärgid, mille 
ellurakendamisel tuleb vältida igasugust 
diskrimineerimist:
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Or. de

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Astrid Lulling

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõike 2 punkt a

(a) edendada kultuurisektoris töötavate 
inimeste riikidevahelist mobiilsust;

(a) edendada kultuurisektoris töötavate 
inimeste riikidevahelist mobiilsust, austades
töötingimusi, mis kehtivad maades, kuhu 
nad reisivad;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) aidata kaasa Euroopa kultuuripärandi 
väärtustamisele ning tagada selle 
säilitamine ja kaitse;

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 1 punkt b

(b) Euroopa tasandil kultuurivaldkonnas (b) Euroopa tasandil kultuurivaldkonnas 
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tegutsevate organisatsioonide toetamine ja 
nende ettevõtmiste toetamine, mille 
eesmärgiks on kaitsta ja mälestada 
olulisimaid sundasumisele saatmisega 
seonduvaid paiku ja arhiive, mida 
sümboliseerivad endistele koonduslaagrite 
asukohtadele ja teistele raskete 
kannatustega seotud kohtadele ning suure 
hulga tsiviilisikute hävitamispaikadele 
püstitatud mälestussambad, ja mille 
eesmärgiks on ka säilitada mälestust nendes 
paikades hukkunud ohvritest.

tegutsevate organisatsioonide toetamine ja 
nende ettevõtmiste toetamine, mille 
eesmärgiks on kaitsta ja mälestada 
Euroopas tsiviilisikute, nii meeste kui ka 
naiste seas arvukaid ohvreid põhjustanud 
ajaloosündmustega seonduvaid paiku ja 
arhiive ja mille eesmärgiks on ka säilitada 
mälestust nende ohvrite rahvusi ületavast 
suurusest.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 1 punkt c

(c) Toetus analüüside tegemisele ja teabe 
kogumisele ning levitamisele kultuurialase 
koostöö vallas.

c) Toetus soospetsiifiliste ja sugude järgi 
eraldatud analüüside tegemisele, statistika 
pidamisele ja teabe kogumisele ning 
levitamisele kultuurikoostöö vallas.

Or. de

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 2 a (uus)
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2 a. Kõigi programmi raames elluviidavate 
tegevuste juures tuleb võtta arvesse 
vajadust edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust ja vajadust võidelda kõigi 
diskrimineerimise vormide vastu.

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Kõigi programmi raames elluviidavate 
tegevuste juures tuleb võtta arvesse 
vajadust edendada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust ja vajadust võidelda kõigi 
diskrimineerimise vormide vastu.

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Astrid Lulling

Muudatusettepanek 16
Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kultuuri kokkupuutepunktid peavad 
respekteerima järgmisi kriteeriume:

2. Kultuuri kokkupuutepunktid peavad 
naiste ja meeste võrdse kohtlemise 
põhimõtet arvestades respekteerima järgmisi 
kriteeriume:

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 3

(3) Kodanike täielik liitumine Euroopa 
integratsiooniprotsessiga ja selles 
osalemine eeldab, et hakatakse rohkem 
esile tõstma nende ühiseid väärtusi ja 
ühiseid kultuurilisi juuri ja seda nii nende 
identiteedi võtmeelemendina kui ka 
kuulumisel ühiskonda, mis rajaneb 
vabadusel, võrdsusel, demokraatial, 
sallivusel ja solidaarsusel.

(3) Kodanike täielik liitumine Euroopa 
integratsiooniprotsessiga ja selles osalemine 
eeldab, et hakatakse rohkem esile tõstma 
nende ühiseid väärtusi ja ühiseid kultuurilisi 
juuri ja seda nii nende identiteedi 
võtmeelemendina kui ka kuulumisel 
ühiskonda, mis rajaneb vabadusel, 
võrdsusel, demokraatial, austusel 
inimolendi väärikuse ja terviklikkuse vastu, 
sallivusel ja solidaarsusel.

Or. fr

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 5

(5) Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikkel 3 sätestab, et kõikide tegevuste 
puhul, mida selle artiklis silmas peetakse, 
püüab Ühendus kõrvaldada ebavõrdsused
ja edendada võrdõiguslikkust meeste ja 
naiste vahel.

(5) Antud programmi raames ette nähtud 
tegevused peavad vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 3 aitama kaasa 
ebavõrdsuse kõrvaldamisele ja 
võrdõiguslikkuse edendamisele naiste ja
meeste vahel.

Or. fr

Justification

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.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 13

(13) Samuti on oluline jätkata tegevust, 
mille Euroopa Liit algatas eelpool mainitud 
otsuse nr 792/2004/EÜ raames, et 
kindlustada üleeuroopaline ja 
rahvusvaheline kaitse ajaloolistele 
monumentidele, milleks on kuulutatud natsi 
koonduslaagrite asupaigad.

(13) Samuti on oluline jätkata tegevust, 
mille Euroopa Liit algatas eelpool mainitud 
otsuse nr 792/2004/EÜ raames, et 
kindlustada üleeuroopaline ja 
rahvusvaheline kaitse ajaloolistele 
monumentidele nagu natslike
koonduslaagrite asupaigad ja teised paigad 
ning monumendid, mis mälestavad neid 
mehi ja naisi, kes aitasid kaasa ühendatud, 
tolerantse ja solidaarse Euroopa 
tsivilisatsiooni rajamisele.

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 13

(13) Samuti on oluline jätkata tegevust, 
mille Euroopa Liit algatas eelpool mainitud 
otsuse nr 792/2004/EÜ raames, et 
kindlustada üleeuroopaline ja 
rahvusvaheline kaitse ajaloolistele 
monumentidele, milleks on kuulutatud natsi 
koonduslaagrite asupaigad.

(13) Samuti on oluline jätkata tegevust, 
mille Euroopa Liit algatas eelpool mainitud 
otsuse nr 792/2004/EÜ raames, et 
kindlustada üleeuroopaline ja 
rahvusvaheline kaitse ajaloolistele 
monumentidele nagu natslike
koonduslaagrite asupaigad ja teised 
Euroopa kultuuri ajalukku kuuluvad 
paigad ja monumendid, mis mälestavad 
neid mehi ja naisi, kes aitasid kaasa 
ühendatud, tolerantse ja solidaarse 
Euroopa tsivilisatsiooni rajamisele.

Or. fr

Justification

Il est également nécessaire faire une mention plus générique pour que le financement puisse 
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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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 15

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse põhimõtet, aitaks kaasa 
Euroopa Liidu jõupingutustele kestva arengu 
edendamise valdkonnas ja võitlusel 
igasuguse diskrimineerimise vastu.

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse põhimõtet, inimõigusi ja 
põhivabadusi, aitaks kaasa Euroopa Liidu 
jõupingutustele kestva arengu edendamise 
valdkonnas ja võitlusel igasuguse 
diskrimineerimise vastu.

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 15

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse põhimõtet, aitaks kaasa 
Euroopa Liidu jõupingutustele kestva arengu 
edendamise valdkonnas ja võitlusel 
igasuguse diskrimineerimise vastu.

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse põhimõtet, inimõigusi ja 
põhivabadusi, aitaks kaasa Euroopa Liidu 
jõupingutustele kestva arengu edendamise 
valdkonnas ja võitlusel igasuguse 
diskrimineerimise vastu.

Or. fr

Justification

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.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Esther Herranz García

Muudatusettepanek 23
Lisa I punkti 1.1 lõige 2

Iga suund peab koosnema vähemalt kuuest
tegijast kuuelt erinevalt maalt, kes osalevad 
programmis ja võib koondada sama või 
erinevate sektorite kultuuriinimesi ümber 
erinevate tegevuste või mitmeaastaste 
projektide, mis on kas valdkonnasisese või 
valdkondadevahelise iseloomuga, kuid mis 
taotlevad ühist eesmärki.

Iga suund peab koosnema vähemalt viiest
tegijast viielt erinevalt maalt, kes osalevad 
programmis, ja võib koondada sama sektori
või erinevate sektorite kultuuriinimesi 
erinevate tegevuste või mitmeaastaste 
projektide ümber, mis on kas 
valdkonnasisese või valdkondadevahelise 
iseloomuga, kuid mis taotlevad ühist 
eesmärki.

Or. fr

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Prets

Muudatusettepanek 24
Lisa I punkti 3.1 lõige 2

3.1. Selle osa raames võidakse toetada 
uuringuid ja analüüsitegevust, mis aitavad 
suurendada teadmisi üleeuroopalise 
kultuurialase koostöö fenomeni kohta ja luua 
soodne pinnas tema arenemiseks. Iseäranis 
tuleb julgustada tegevusi, mille eesmärgiks 
on statistiliste andmete kogumine ja 
analüüsimine.

3.1. Selle osa raames võidakse toetada 
uuringuid ja analüüsitegevust, mis aitavad 
suurendada teadmisi üleeuroopalise 
kultuurialase koostöö fenomeni kohta ja luua 
soodsat pinnast selle arenemiseks. Iseäranis 
tuleb julgustada tegevusi, mille eesmärgiks 
on soospetsiifiliste ja sugude järgi 
eraldatud statistiliste andmete kogumine ja 
analüüsimine.

Or. de

Justification

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.
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