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Lausuntoluonnos (PE 357.852v01-00)
Claire Gibault
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri 2007 -ohjelman 
perustamisesta (2007–2013)

Ehdotus päätökseksi (KOM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 8
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Vuoden 2008 julistamista kulttuurien 
väliseksi teemavuodeksi koskevan 
komission ehdotuksen puitteissa on 
erityisesti pyrittävä varmistamaan, että 
kaikkien kulttuurien integraatio toteutuu.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 9
3 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Ohjelman erityistavoitteina on 2. Ohjelman erityistavoitteina, joiden 
toteutuksessa on otettava huomioon 
kaikenlaisen syrjinnän torjunta, on
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Or. de

Perustelu

Ohjelman kolmen erityistavoitteen toteutuksessa on otettava ensisijaisesti huomioon 
kaikenlaisen syrjinnän torjunta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 10
3 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) edistää kulttuurialalla työskentelevien 
henkilöiden kansalliset rajat ylittävää 
liikkuvuutta;

(a) edistää kulttuurialalla työskentelevien 
henkilöiden kansalliset rajat ylittävää 
liikkuvuutta siten, että noudatetaan sen 
maan työskentelyolosuhteita, jossa he 
kulloinkin toimivat;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 11
3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) auttaa osaltaan lisäämään 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
arvostusta ja varmistamaan sen suojelu ja 
säilyttäminen;

Or. fr

Perustelu

Jotta todellinen yhteinen eurooppalainen kulttuurialue voi toteutua, on tärkeää edistää 
luomistyötä, korostaa Euroopan laajuisen kulttuuriperinnön arvoa, lisätä vastavuoroista 
Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta sekä edistää kulttuurivaihtoa 
tiedonlevityksen parantamiseksi sekä yhteistyön ja luomistyön stimuloimiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
4 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) kulttuurialalla Euroopan laajuisesti 
toimivien organisaatioiden tukeminen ja 
toimet, joilla pyritään säilyttämään 
pakkosiirtoihin liittyvät keskeiset paikat ja 
arkistot ja vaalimaan niiden muistoa – näitä 
symboloivat keskitysleireihin ja muille 
joukkomurha- ja tuhoamispaikoille 
perustetut muistomerkit – sekä toimet, joilla 
pyritään kunnioittamaan uhrien muistoa 
näillä paikoilla

(b) kulttuurialalla Euroopan laajuisesti 
toimivien organisaatioiden tukeminen ja 
toimet, joilla pyritään säilyttämään sellaisiin 
Euroopan historian tapahtumiin liittyvät 
keskeiset paikat ja arkistot ja vaalimaan 
niiden muistoa, joihin liittyy suuri määrä 
siviilejä, miehiä ja naisia, sekä toimet, joilla 
pyritään kunnioittamaan näiden ihmisten 
osallisuuden rajat ylittävää ulottuvuutta.

Or. fr

Perustelu

On otettava huomioon kaikki Euroopan historian tapahtumat, joihin liittyy siviiliväestön laaja 
osallistuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 13
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) analysointiin ja tiedon keruuseen ja 
levitykseen liittyvän työn tukeminen 
kulttuuriyhteistyön alalla.

(c) sukupuoleen perustuvaan ja 
sukupuolen mukaan eriteltyyn analysointiin 
ja tilastoihin sekä tiedon keruuseen ja 
levitykseen liittyvän työn tukeminen 
kulttuuriyhteistyön alalla.

Or. de

Perustelu

Naisia syrjitään taiteen alalla. Tilastotiedoissa ei vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole 
otettu huomioon sukupuolta. Sukupuoleen perustuvat ja sukupuolen mukaan eritellyt analyysit 
ovat välttämättömiä, jotta tähän vajeeseen voidaan puuttua ja jotta naisten tilanteeseen 
voidaan kiinnittää enemmän huomiota.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kaikissa ohjelman yhteydessä 
toteutettavissa toimissa on otettava 
huomioon tarve edistää naisten ja miesten 
tasa-arvoa sekä kaikenlaisen syrjinnän 
torjuntaa.

Or. fr

Perustelu

Kaikenlaisen syrjinnän torjunta sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen olisi 
otettava aina huomioon tämän ohjelman yhteydessä kehitettävissä toimissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 15
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kaikissa ohjelman yhteydessä 
toteutettavissa toimissa on otettava 
huomioon tarve edistää naisten ja miesten 
tasa-arvoa sekä kaikenlaisen syrjinnän 
torjuntaa.

Or. fr

Perustelu

Kaikenlaisen syrjinnän torjunta sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen olisi 
otettava aina huomioon tämän ohjelman yhteydessä kehitettävissä toimissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Astrid Lulling

Tarkistus 16
10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Kulttuurin yhteyspisteiden on 
noudatettava seuraavia periaatteita:

2. Kulttuurin yhteyspisteiden on 
noudatettava seuraavia periaatteita ottaen 
huomioon sukupuolten tasa-arvoinen 
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kohtelu:

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Kansalaisten kattava liittyminen ja 
osallistuminen Euroopan yhdentymiseen 
edellyttää, että heidän yhteisiä arvojaan ja 
kulttuuriperintöään tuodaan entistä 
enemmän esiin olennaisena osana heidän 
identiteettiään ja kuulumistaan 
yhteiskuntaan, joka perustuu vapauteen, 
oikeudenmukaisuuteen, demokratiaan, 
suvaitsevaisuuteen ja solidaarisuuteen.

(3) Kansalaisten kattava liittyminen ja 
osallistuminen Euroopan yhdentymiseen 
edellyttää, että heidän yhteisiä arvojaan ja 
kulttuuriperintöään tuodaan entistä 
enemmän esiin olennaisena osana heidän 
identiteettiään ja kuulumistaan 
yhteiskuntaan, joka perustuu vapauteen, 
oikeudenmukaisuuteen, demokratiaan,
ihmisarvon kunnioitukseen ja henkilön 
koskemattomuuteen, suvaitsevaisuuteen ja 
solidaarisuuteen.

Or. fr

Perustelu

Henkilön ihmisarvo ja koskemattomuus ovat perusarvoja, joita ei missään tapauksessa saa 
kyseenalaistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 18
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklassa 
määrätään, että toteuttaessaan tässä 
artiklassa tarkoitettua toimintaa yhteisö 
pyrkii poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa.

(5) Tämän ohjelman yhteydessä 
toteutettavien toimien avulla on pyrittävä 
poistamaan eriarvoisuus sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

On tarpeen liittää toisiinsa naisten ja miesten epätasa-arvon torjuntaa koskeva EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen Kulttuuri 2007 
-ohjelman toimien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Olisi myös jatkettava edellä mainitun 
päätöksen N:o 792/2004/EY mukaisesti 
aloitettua Euroopan unionin toimintaa 
natsien keskitysleirien suojelemiseksi 
historiallisina muistomerkkeinä Euroopassa 
ja kansainvälisellä tasolla.

(13) Olisi myös jatkettava edellä mainitun 
päätöksen N:o 792/2004/EY mukaisesti 
aloitettua Euroopan unionin toimintaa 
natsien keskitysleirien ja muiden niiden 
miesten ja naisten, jotka ovat osallistuneet 
yhdentyneen, suvaitsevaisen ja solidaarisen 
eurooppalaisen kulttuuriperustan 
luomiseen, muistoksi perustettujen 
paikkojen ja muistomerkkien 
suojelemiseksi historiallisina 
muistomerkkeinä Euroopassa ja 
kansainvälisellä tasolla.

Or. fr

Perustelu

On myös tarpeen korostaa niiden paikkojen ja muistomerkkien merkitystä, jotka symboloivat 
Euroopan sivilisaation rakentamiseen osallistuneita miehiä ja naisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 20
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Olisi myös jatkettava edellä mainitun 
päätöksen N:o 792/2004/EY mukaisesti 
aloitettua Euroopan unionin toimintaa 
natsien keskitysleirien suojelemiseksi 
historiallisina muistomerkkeinä Euroopassa 
ja kansainvälisellä tasolla.

(13) Olisi myös jatkettava edellä mainitun 
päätöksen N:o 792/2004/EY mukaisesti 
aloitettua Euroopan unionin toimintaa 
natsien keskitysleirien sekä niiden miesten 
ja naisten, jotka ovat osallistuneet 
yhdentyneen, suvaitsevaisen ja solidaarisen 
eurooppalaisen kulttuuriperustan 
luomiseen, muistoksi perustettujen muiden 
eurooppalaisen kulttuurihistorian 
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paikkojen ja muistomerkkien 
suojelemiseksi historiallisina 
muistomerkkeinä Euroopassa ja 
kansainvälisellä tasolla.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen ilmaista asia hieman yleisemmin, jotta rahoitus voidaan osoittaa kaikille, eikä 
ainoastaan joillekin historiallisille paikoille ja muistomerkeille. On otettava huomioon, että 
Kulttuuri-ohjelmalla on selvästi kaikki kulttuurin alat kattava tehtävä. Näin ollen ei riitä, että 
suositaan ensisijaisesti jotakin kulttuurin "luokkaa", mutta ei muita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 21
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden periaatetta noudattaen 
unionin pyrkimyksiä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän 
torjumiseksi.

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden periaatetta, ihmisoikeuksia 
ja perusvapauksia noudattaen unionin 
pyrkimyksiä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän 
torjumiseksi.

Or. fr

Perustelu

Ohjelman täytäntöönpanossa on otettava huomioon tarve noudattaa sananvapauden, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien periaatteita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 22
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden periaatetta noudattaen 
unionin pyrkimyksiä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän 
torjumiseksi.

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden periaatetta, ihmisoikeuksia 
ja perusvapauksia noudattaen unionin 
pyrkimyksiä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän 
torjumiseksi.

Or. fr
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Perustelu

Ohjelman täytäntöönpanossa on otettava huomioon tarve noudattaa sananvapauden, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien periaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Esther Herranz García

Tarkistus 23
Liite, 1.1 kohta, 2 kohta

Kuhunkin keskukseen on kuuluttava 
vähintään kuusi toimijaa kuudesta eri 
maasta, jotka osallistuvat ohjelmaan, ja 
keskus voi koota yhteen yhden tai 
useamman sektorin toimijoita erilaisiin 
monivuotisiin toimiin tai hankkeisiin, jotka 
voivat olla alakohtaisia tai monialaisia mutta 
joilla pyritään yhteiseen tavoitteeseen.

Kuhunkin keskukseen on kuuluttava 
vähintään viisi toimijaa viidestä eri maasta, 
jotka osallistuvat ohjelmaan, ja keskus voi 
koota yhteen yhden tai useamman sektorin 
toimijoita erilaisiin monivuotisiin toimiin tai 
hankkeisiin, jotka voivat olla alakohtaisia tai 
monialaisia mutta joilla pyritään yhteiseen 
tavoitteeseen.

Or. fr

Perustelu

On ilmeisen ristiriitaista, että Euroopan komissio ilmoittaa ehdotuksessaan pyrkineensä 
yksinkertaistamaan menettelyä ja myöhemmin se ehdottaa toimijoiden määrän lisäämistä. 
Toimijoiden määrän lisäys on vaatimus, joka ei lainkaan yksinkertaista tukien saannin 
edellyttämää menettelyä, ja se saattaa suosia markkinoiden tavanmukaisia suuria toimijoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Prets

Tarkistus 24
Liite 3.1 kohta, 2 kohta

Tästä toimintalohkosta voidaan tukea 
tutkimuksia ja analysointityötä, joilla 
lisätään rajat ylittävän eurooppalaisen 
kulttuuriyhteistyön tuntemusta ja luodaan 
sen menestykselle suotuisa 
toimintaympäristö. Erityisesti on 
kannustettava hankkeita, joiden 
tarkoituksena on kerätä ja analysoida 
tilastotietoja.

Tästä toimintalohkosta voidaan tukea 
tutkimuksia ja analysointityötä, joilla 
lisätään rajat ylittävän eurooppalaisen 
kulttuuriyhteistyön tuntemusta ja luodaan 
sen menestykselle suotuisa 
toimintaympäristö. Erityisesti on 
kannustettava hankkeita, joiden 
tarkoituksena on kerätä ja analysoida 
sukupuoleen perustuvia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tilastotietoja.

Or. de
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Perustelu

Naisia syrjitään taiteen alalla. Tilastotiedoissa ei vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole 
otettu huomioon sukupuolta. Sukupuoleen perustuvat ja sukupuolen mukaan eritellyt analyysit 
ovat välttämättömiä, jotta tähän vajeeseen voidaan puuttua ja jotta naisten tilanteeseen 
voidaan kiinnittää enemmän huomiota.


