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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 8
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Įgyvendinant Komisijos pasiūlymą, 
kuriame 2008 metai skelbiami kultūrų 
dialogo metais, reikia itin stengtis 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visas 
kultūras.

Orig. fr

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 9
3 straipsnio 2 dalies įvadas 
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2. Specialieji programos tikslai yra šie: 2. Specialieji programos tikslai, kuriuos 
įgyvendinant reikia imtis priemonių, 
padedančių išvengti bet kokio 
diskriminavimo, yra šie:

Or.  de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 10
3 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) skatinti tarpvalstybinį kultūros sektoriuje 
dirbančių asmenų mobilumą;

(a) skatinti tarpvalstybinį kultūros sektoriuje 
dirbančių asmenų mobilumą laikantis šalies, 
į kurią jie perkeliami, darbo sąlygų;

Orig. fr

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 11
3 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

(ca) padėti išaukštinti europinės reikšmės 
kultūros paveldą ir užtikrinti, kad jis būtų 
puoselėjamas ir saugomas;

Orig. 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.



AM\569440LT.doc 3/9 PE 359.942v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
4 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) Parama organizacijoms, dirbančioms 
kultūros srityje Europos mastu ir 
veiksmams, skirtiems apsaugoti bei įamžinti 
svarbiausius su deportacijomis susijusius 
objektus ir archyvus, kuriuos simbolizuoja 
memorialai buvusiose stovyklose ir kitose 
civilių kankinimų bei masinio naikinimo 
vietose, bei išsaugoti aukų atminimą tose 
vietovėse.

(b) Parama organizacijoms, dirbančioms 
kultūros srityje Europos mastu, ir 
veiksmams, skirtiems apsaugoti bei įamžinti 
svarbiausius su Europos istorijos įvykiais, 
prie kurių daug prisidėjo civiliai žmonės, 
vyrai ir moterys, susijusius objektus ir 
archyvus bei išsaugoti šio tarvalstybinio 
masto indėlio atminimą.

Orig. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 13
4 straipsnio 1 dalies c punktas

(c) Tiriamųjų darbų ir informacijos rinkimo 
bei platinimo kultūrinio bendradarbiavimo 
srityje rėmimas.

(c) Specialiųjų lyčių ir lyties pagrindu 
suskirstytų tiriamųjų darbų bei statistikos ir 
informacijos rinkimo bei platinimo 
kultūrinio bendradarbiavimo srityje 
rėmimas.

Or.  de

Pagrindimas

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.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Įgyvendinant visus su šia programa 
susijusius veiksmus reikia atsižvelgti į 
būtinybę skatinti vyrų ir moterų lygybę ir į 
kovą su bet kokios formos diskriminacija.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 15
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Įgyvendinant visus su šia programa 
susijusius veiksmus reikia atsižvelgti į 
būtinybę skatinti vyrų ir moterų lygybę ir į 
kovą su bet kokios formos diskriminacija.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė Astrid Lulling

Pakeitimas 16
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

2. Kultūros informaciniams punktams 
keliami šie reikalavimai: 

2. Atsižvelgiant į vienodą požiūrį į moteris 
ir vyrus, kultūros informaciniams punktams 
keliami šie reikalavimai:

Orig. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 17
3 konstatuojamoji dalis

(3) Kad piliečiai visiškai remtų Europos 
integraciją ir joje dalyvautų, labiau turėtų 
būti iškeliamos jų bendros kultūros 
vertybės ir šaknys kaip kertinis jų 
tapatybės ir priklausymo visuomenei, 
grindžiamai laisve, lygybe, demokratija, 
tolerancija ir solidarumu, elementas.

(3) Kad piliečiai visiškai remtų Europos 
integraciją ir joje dalyvautų, labiau turėtų 
būti iškeliamos jų bendros kultūros vertybės 
ir šaknys kaip kertinis jų tapatybės ir 
priklausymo visuomenei, grindžiamai laisve, 
lygybe, demokratija, pagarba orumui ir 
žmogaus vientisumu, tolerancija ir 
solidarumu, elementas.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 18
5 konstatuojamoji dalis

(5) Pagal Europos bendrijos steigimo 
sutarties 3 straipsnį visais šiame straipsnyje 
išvardytais veiksmais Bendrija siekia 
panaikinti bet kokią nelygybę ir skatinti 
vyrų ir moterų lygybę.

(5) Šioje programoje numatyti veiksmai 
privalo padėti panaikinti nelygybę ir skatinti 
vyrų ir moterų lygybę remiantis EB 3 
straipsniu.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 19
13 konstatuojamoji dalis

(13) Taip pat reikia tęsti Europos Sąjungos (13) Taip pat reikia tęsti Europos Sąjungos 
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veiklą, pradėtą pagal minėtąjį Sprendimą Nr. 
792/2004/EB, kad būtų užtikrinta europinė ir 
tarptautinė nacių koncentracijos stovyklų 
kaip istorijos paminklų apsauga.

veiklą, pradėtą pagal minėtąjį Sprendimą Nr. 
792/2004/EB, kad būtų užtikrinta europinė ir 
tarptautinė nacių koncentracijos stovyklų ir 
kitų vietų bei paminklų, kuriais 
įamžinamas vyrų ir moterų indėlis kuriant 
vienijančios, pakančios ir solidarios 
Europos civilizacijos pagrindus, kaip 
istorijos paminklų apsauga.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 20
13 konstatuojamoji dalis

(13) Taip pat reikia tęsti Europos Sąjungos 
veiklą, pradėtą pagal minėtąjį Sprendimą Nr. 
792/2004/EB, kad būtų užtikrinta europinė ir 
tarptautinė nacių koncentracijos stovyklų 
kaip istorijos paminklų apsauga.

(13) Taip pat reikia tęsti Europos Sąjungos 
veiklą, pradėtą pagal minėtąjį Sprendimą Nr. 
792/2004/EB, kad būtų užtikrinta europinė ir 
tarptautinė nacių koncentracijos stovyklų ir 
atmintinų Europos kultūros istorijai kitų 
vietų bei paminklų, kuriais įamžinamas 
vyrų ir moterų indėlis kuriant vienijančios, 
pakančios ir solidarios Europos 
civilizacijos pagrindus, kaip istorijos 
paminklų apsauga.

Orig. fr

Justification

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.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
15 konstatuojamoji dalis

(15) Reikia, kad programa, laikydamasi 
žodžio laisvės principo, prisidėtų prie 
Europos Sąjungos pastangų skatinti darnų 
vystymąsi ir kovą su bet kokia 
diskriminacijos forma.

(15) Reikia, kad įgyvendinant programą, 
laikantis žodžio laisvės principo, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių, būtų 
prisidedama prie Europos Sąjungos 
pastangų skatinti darnų vystymąsi ir kovą su 
bet kokia diskriminacijos forma.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 22
15 konstatuojamoji dalis

(15) Reikia, kad programa, laikydamasi 
žodžio laisvės principo, prisidėtų prie 
Europos Sąjungos pastangų skatinti darnų 
vystymąsi ir kovą su bet kokia 
diskriminacijos forma.

(15) Reikia, kad įgyvendinant programą, 
laikantis žodžio laisvės principo, žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių, būtų 
prisidedama prie Europos Sąjungos 
pastangų skatinti darnų vystymąsi ir kovą su 
bet kokia diskriminacijos forma.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 23
1 priedo 1 dalies 1 punkto 2 pastraipa

Kiekvieną centrą turi sudaryti ne mažiau nei Kiekvieną centrą turi sudaryti ne mažiau 
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6 operatoriai iš 6 skirtingų programoje 
dalyvaujančių valstybių ir įvairiai veiklai 
arba daugiamečiams projektams –
sektoriniams arba tarpsektoriniams, bet 
siekiantiems bendro tikslo – gali vienyti 
vieno ar keleto sektorių atstovus.

kaip 5 operatoriai iš 5 skirtingų programoje 
dalyvaujančių valstybių ir įvairiai veiklai 
arba daugiamečiams projektams –
sektoriniams arba tarpsektoriniams, bet 
siekiantiems bendro tikslo – gali vienyti 
vieno ar keleto sektorių atstovus.

Orig. 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.

Pakeitimą pateikė Christa Prets

Pakeitimas 24
Priedo I dalies 3.1 punkto 2 pastraipa 

3.1. Pagal šį skyrių, parama gali būti 
teikiama studijoms ir tiriamiesiems darbams, 
teikiantiems žinių apie kultūrinio 
bendradarbiavimo Europos viduje reiškinį ir 
padedantiems kurti jo plėtrai palankią 
aplinką. Ypatingai skatinami bus statistinių
duomenų rinkimo ir analizės projektai.

3.1. Pagal šį skyrių, parama gali būti 
teikiama studijoms ir tiriamiesiems darbams, 
teikiantiems žinių apie kultūrinio 
bendradarbiavimo Europos viduje reiškinį ir 
padedantiems kurti jo plėtrai palankią 
aplinką. Ypač skatinami bus specialiųjų 
lyčių ir lyties pagrindu suskirstytų 
statistikos duomenų rinkimo ir analizės 
projektai.

Or.  de

Pagrindimas

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.


