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Véleménytervezet (PE 357.852v01-00)
Claire Gibault
az Európai Parlament és a Tanács Kultúra 2007 program létrehozásáról (2007-2013) szóló 
határozati javaslatáról

Határozatra irányuló javaslat (COM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2044/0150(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Astrid Lulling

Módosítás: 8
3. cikk (1a) bekezdés (új)

## 1a. A Bizottság azon javaslatának 
keretében, melyben a 2008. évet a kultúrák 
közötti párbeszéd évévé nyilvánítaná, 
kiemelt erőfeszítéseket kell tenni az összes 
kultúra bevonására.

Or. fr

Indokolás
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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 9
3. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) A program konkrét célkitűzései a 
következők:

(2) A program konkrét célkitűzései a 
következők, melyek végrehajtásánál 
mindennemű diszkrimináció ellen küzdeni 
kell: 

Or. de

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Astrid Lulling

Módosítás: 10
3. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a kulturális ágazatban dolgozók 
nemzetek közötti mobilitásának elősegítése;

(a) a kulturális ágazatban dolgozók 
nemzetek közötti mobilitásának elősegítése;
tiszteletben tartva annak az országnak a 
munkafeltételeit, ahová ki vannak helyezve;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 11
3. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) hozzájárulni az európai jelentőségű 
kulturális örökség bemutatásához, valamint 
biztosítani annak megőrzését és védelmét;

Or. fr

Indokolás

Considérant que pour qu´un espace culturel commun aux Européens soit une réalité vivante, 
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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.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
4. cikk (1) bekezdés b) pont

b)A kultúra terén európai szintű 
tevékenységet folytató szervezetek 
támogatása, valamint azoknak a 
tevékenységeknek a támogatása, amelyek a 
volt táborok, illetve a tömeges mártírhalál és 
tömegmészárlás más helyszínein emelt 
emlékművek által szimbolizált 
deportálásokhoz kapcsolódó főbb 
helyszínek és archívumok gondozását és a 
kapcsolódó megemlékezéseket, valamint e 
helyszíneken az áldozatok emlékének 
ápolását célozzák.

b) A kultúra terén európai szintű 
tevékenységet folytató szervezetek 
támogatása, valamint azoknak a 
tevékenységeknek a támogatása, amelyek az 
európai történelem jelentős számú polgári 
áldozatot követelő eseményeinek emléket 
állító helyszínekkel és archívumokkal 
kapcsolatosak, és ápolják az áldozatok 
nemzeteken átívelő dimenziójának emlékét.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 13
4. cikk (1) bekezdés c) pont

c) A kulturális együttműködés területén az
elemző munkák, valamint az információk 
összegyűjtésének és terjesztésének 
támogatása.

c) A kulturális együttműködés területén a 
nem specifikus és a nemek szerint 
csoportosított elemző munkák és 
statisztikák, valamint az információk 
összegyűjtésének és terjesztésének 
támogatása.

Or. de
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A program keretében végrehajtott 
valamennyi akciónak tekintettel kell lennie 
a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításának igényére és a 
diszkrimináció valamennyi formája elleni 
küzdelemre.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 15
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A program keretében végrehajtott 
valamennyi akciónak tekintettel kell lennie 
a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításának igényére és a 
diszkrimináció valamennyi formája elleni 
küzdelemre.

Or. fr

Indokolás

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 
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par le programme.

Módosítás, előterjesztette: Astrid Lulling

Módosítás: 16
10. cikk (2) bekezdés bevezető rész

2. A kulturális kapcsolattartási pontoknak az 
alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

2. A kulturális kapcsolattartási pontoknak az 
alábbi kritériumoknak kell megfelelniük,
tiszteletben tartva a nők és a férfiak közötti 
egyenlő bánásmódot:

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
(3) preambulumbekezdés

(3) Annak érdekében, hogy a polgárok 
elkötelezzék magukat az európai 
integráció mellett, és abban teljes 
mértékben részt vegyenek, még inkább 
rá kell világítani közös kulturális 
értékeikre és gyökereikre, amelyek 
meghatározó összetevői identitásuknak, 
valamint a szabadságon, egyenlőségen, 
demokrácián, tolerancián és 
szolidaritáson alapuló társadalomhoz 
való tartozásuknak.

(3) Annak érdekében, hogy a polgárok 
elkötelezzék magukat az európai integráció 
mellett, és abban teljes mértékben részt 
vegyenek, még inkább rá kell világítani 
közös kulturális értékeikre és gyökereikre, 
amelyek meghatározó összetevői 
identitásuknak, valamint a szabadságon, 
egyenlőségen, demokrácián, az emberi 
méltóság és sérthetetlenség tiszteleben 
tartásán, tolerancián és szolidaritáson 
alapuló társadalomhoz való tartozásuknak.

Or. fr

Indokolás

La dignité et l'intégrité de la personne humaine est une valeur fondamentale qui ne peut en 
aucun cas être mise en cause.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
(5) preambulumbekezdés

(5) Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 3. cikke kimondja, hogy 
valamennyi, e cikkben említett tevékenység 
folytatása során a Közösség az 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 
a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítására törekszik.

(5) A program keretében megvalósított 
akcióknak hozzá kell járulniuk a férfiak és 
a nők közötti egyenlőtlenségek 
felszámolásához, valamint elő kell 
mozdítaniuk a férfiak és a nők közötti 
egyenlőséget, az EK-Szerződés 3. cikkének 
megfelelően. 

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
(13) preambulumbekezdés

(13) Egyben folytatni kell a fent említett 
792/2004/EK határozat keretében az Európai 
Unió által megkezdett tevékenységet annak 
érdekében, hogy a náci koncentrációs 
táborok helyszíneinek történelmi 
emlékhelyként történő európai és 
nemzetközi védelme biztosított legyen.

(13)Egyben folytatni kell a fent említett 
792/2004/EK határozat keretében az Európai 
Unió által megkezdett tevékenységet annak 
érdekében, hogy a náci koncentrációs 
táborok helyszíneinek történelmi 
emlékhelyként történő európai és 
nemzetközi védelme biztosított legyen, 
csakúgy mint a azon emlékműveké és 
helyszíneké, amelyek az egyesítő, toleráns 
és szolidáris európai civilizációhoz 
hozzájáruló férfiaknak és nőknek állítanak 
emléket.

Or. fr

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 20
(13) preambulumbekezdés

(13) Egyben folytatni kell a fent említett 
792/2004/EK határozat keretében az Európai 
Unió által megkezdett tevékenységet annak 
érdekében, hogy a náci koncentrációs 
táborok helyszíneinek történelmi 
emlékhelyként történő európai és 
nemzetközi védelme biztosított legyen.

(13) Egyben folytatni kell a fent említett 
792/2004/EK határozat keretében az Európai 
Unió által megkezdett tevékenységet annak 
érdekében, hogy a náci koncentrációs 
táborok helyszíneinek történelmi 
emlékhelyként történő európai és 
nemzetközi védelme biztosított legyen,
csakúgy mint a azon emlékműveké és 
helyszíneké, amelyek az egyesítő, toleráns 
és szolidáris európai civilizációhoz 
hozzájáruló férfiaknak és nőknek állítanak 
emléket.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
(15) preambulumbekezdés

(15) A szólásszabadság elvének tiszteletben 
tartása mellett a programnak hozzá kell 
járulnia az Unió azon erőfeszítéseihez, 
amelyek a fenntartható fejlődés és a 
hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem előmozdítását 
célozzák.

(15) A szólásszabadság, az emberi és az 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása 
mellett a programnak hozzá kell járulnia az 
Unió azon erőfeszítéseihez, amelyek a 
fenntartható fejlődés és a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája elleni 
küzdelem előmozdítását célozzák.

Or. fr

Indokolás

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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Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 22
(15) preambulumbekezdés

(15) A szólásszabadság elvének tiszteletben 
tartása mellett a programnak hozzá kell 
járulnia az Unió azon erőfeszítéseihez, 
amelyek a fenntartható fejlődés és a 
hátrányos megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem előmozdítását 
célozzák.

(15) A szólásszabadság, az emberi és az 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása 
mellett a programnak hozzá kell járulnia az 
Unió azon erőfeszítéseihez, amelyek a 
fenntartható fejlődés és a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája elleni 
küzdelem előmozdítását célozzák.

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 23
I. melléklet 1.1 pont második bekezdés

Az egyes pólusokat a programban részt vevő 
6 különböző ország legalább 6 szereplőjének 
kell alkotnia, és azok egy vagy több ágazat 
szereplőit foghatják össze különféle, ágazati 
vagy ágazatközi jellegű, de közös célkitűzést 
követő tevékenységek, illetve többéves 
projektek körül.

Az egyes pólusokat a programban részt vevő 
5 különböző ország legalább 5 szereplőjének 
kell alkotnia, és azok egy vagy több ágazat 
szereplőit foghatják össze különféle, ágazati 
vagy ágazatközi jellegű, de közös célkitűzést 
követő tevékenységek, illetve többéves 
projektek körül.

Or. fr

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Christa Prets

Módosítás: 24
I. melléklet 3.1 pont második bekezdés

3.1. E területen belül azok a tanulmányok és 
elemző munkák támogathatók, amelyek 
hozzájárulnak a transzeurópai kulturális 
együttműködés jelenségének jobb 
megismeréséhez, és további fejlődésének 
táptalajául szolgálnak. Különösen a 
statisztikai adatok összegyűjtését és 
elemzését célzó projekteket kell ösztönözni.

3.1. E területen belül azok a tanulmányok és 
elemző munkák támogathatók, amelyek 
hozzájárulnak a transzeurópai kulturális 
együttműködés jelenségének jobb 
megismeréséhez, és további fejlődésének 
táptalajául szolgálnak. Különösen a nem 
specifikus és a nemek szerint csoportosított 
statisztikai adatok összegyűjtését és 
elemzését célzó projekteket kell ösztönözni. 

Or. de

Indokolás

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.


