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Priekšlikums Lēmumam (COM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

Grozījums Nr. 8
3.panta 1. a punkts (jauns)

1. a. Komisijas priekšlikuma ietvaros, kura 
mērķis ir pasludināt 2008.gadu kā 
starpkultūru dialoga gadu, jāpieliek īpašas 
pūles, lai ņemtu vērā visas kultūras.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 9
3. panta 2. punkta ievads
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2. Programmā iekļauti šādi īpaši mērķi: 2. Programmā iekļauti šādi īpaši mērķi, 
kurus īstenojot jāvēršas pret jebkāda veida 
diskrimināciju:

Or. de

Pamatojums

Īstenojot trīs nosauktos īpašos programmas mērķus, prioritāte dodama jebkāda veida 
diskriminācijas apkarošanai.

Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

Grozījums Nr. 10
3 panta 2.punkta a) apakšpunkts 

a) veicināt kultūras sektorā strādājošo 
personu starptautisku mobilitāti;

a) veicināt kultūras sektorā strādājošo 
personu starptautisku mobilitāti, ievērojot 
tās valsts darba apstākļus, kurā viņas ir 
nozīmētas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 11
3.panta 2.punkta c a)apakšpunkts (jauns)

c a) veicināt Eiropas nozīmes kultūras 
mantojuma novērtēšanu un nodrošināt tā 
saglabāšanu un pasargāšanu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka vienotā kultūras telpa eiropiešiem ir realitāte, nepieciešams veicināt 
radīšanu, izcelt Eiropas nozīmes kultūras mantojumu, iedrošināt Eiropas tautu kultūras un 
vēstures savstarpējo izzināšanu, kā arī veicināt kultūras apmaiņas, lai uzlabotu zināšanu 
izplatību un stimulētu sadarbību un jaunradi.
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 12
4.panta 1.punkta b)apakšpunkts 

b) Atbalsts aktīvām institūcijām Eiropas 
līmenī kultūras jomā, kā arī darbībām ,kuru 
mērķis ir pasargāt un atcerēties galvenās 
vietas un arhīvus, kas saistīti ar 
deportācijām, kuri simbolizē memoriālus, 
uzstādītus bijušo nometņu un citu liela 
civilo iedzīvotāju skaita mocīšanas un 
iznicināšanas vietās, kā arī saglabāt 
piemiņas par upuriem šajās vietās.

b) Atbalsts aktīvām institūcijām Eiropas 
līmenī kultūras jomā, kā arī darbībām ,kuru 
mērķis ir pasargāt un atcerēties galvenās 
vietas un arhīvus, kas saistīti ar Eiropas 
vēstures notikumiem, kas apzīmēti ar lielu 
civilo iedzīvotāju, vīriešu un sieviešu, 
ieguldījumu, kā arī saglabāt piemiņas par šī 
ieguldījuma starptautisku nozīmi. 

Or. fr

Pamatojums

Jāņem vērā visi Eiropas vēstures notikumi, kas apzīmētu ar lielu civilo iedzīvotāju 
kontribūciju.

Grozījumu iesniedzaChrista Prets

Grozījums Nr. 13
4. panta 1. punkta c apakšpunkts

c) Atbalsts analīzēm, tostarp informācijas 
apokopojumam un izplatībai kultūras 
sadarbības jomā.

c) Atbalsts gan dzimumiem specifiskām, 
gan pēc dzimumiem dalītām analīzēm un 
statistikai, tostarp informācijas 
apokopojumam un izplatībai kultūras 
sadarbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Makslas jomā sievietes ir diskriminētas. Ar nedaudziem izņēmumiem, statistikas materiāli nav 
apkopoti pa dzimumiem. Dzimumiem specifiskas un pēc dzimumiem dalītas analīzes 
vajadzīgas, lai likvidētu šo datu trūkumu un pievērstu lielāku uzmanību sieviešu stāvoklim.
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Grozījumu iesniedzaMarie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr.14
4.panta 2.a punkts (jauns)

2. a Visām programmas ietvaros veiktām 
darbībām jāņem vērā nepieciešamību 
veicināt vienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem, kā arī cīņu pret jebkuriem 
diskriminācijas veidiem.

Or. fr

Pamatojums

Programmas attīstītajās darbības vienmēr jāņem vērā ciņa pret jebkuriem diskriminācijas 
veidiem un vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem veicināšana.

Grozījumu iesniedzaMaría Esther Herranz García

Grozījums Nr.15
4.pants, 2. a punkts (jauns)

2. a Visām programmas ietvaros veiktām 
darbībām jāņem vērā nepieciešamību 
veicināt vienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem, kā arī cīņu pret jebkuriem 
diskriminācijas veidiem.

Or. fr

Pamatojums

Programmas attīstītajās darbības vienmēr jāņem vērā ciņa pret jebkuriem diskriminācijas 
veidiem un vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem veicināšana.

Grozījumu iesniedza Astrid Lulling

Grozījums Nr. 16
10.panta 2.punkta ievaddaļa

2. Kultūras saskarsmes punktiem jāatbilst 
šādiem kritērijiem: 

2. Kultūras saskarsmes punktiem jāatbilst 
šādiem kritērijiem, ievērojot vienlīdzīgo 
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izturēšanos pret sievietēm un vīriešiem:

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 17
3.apsvērums

3) Pilsoņu pilnīga pievienošanās un 
pilnīga līdzdalība Eiropas integrācijā 
pieļauj vairāk izcelt viņu kopējās vērtības 
un kultūras saknes kā pamatelementu 
viņu identitātei un piederībai pie 
sabiedrības, kas balstās uz  brīvības, 
vienlīdzības, demokrātijas, tolerances un 
solidaritātes.

3) Pilsoņu pilnīga pievienošanās un pilnīga 
līdzdalība Eiropas integrācijā pieļauj vairāk 
izcelt viņu kopējās vērtības un kultūras 
saknes kā pamatelementu viņu identitātei un 
piederībai pie sabiedrības, kas balstās uz  
brīvības, vienlīdzības, demokrātijas, cilvēka 
cieņas un integritātes ievērošanas, 
tolerances un solidaritātes.

Or. fr

Pamatojums

Cilvēka cieņa un integritāte ir pamatvērtība, kas nekādā gadījumā nevar būt apšaubīta.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 18
5.apsvērums

5) Eiropas Kopienu nodibinoša Līguma 
3.pants nosaka, ka šajā pantā paredzētām 
darbībām Komisija centīsies novērst 
nevienlīdzības un veicināt vienlīdzību starp 
vīriešiem un sievietēm.

5) Šīs programmas ietvaros paredzētām
darbībām jāveicina nevienlīdzības 
novēršana un jāveicina vienlīdzība starp 
sievietēm un vīriešiem atbilstoši EK 
Līguma 3.pantam. 

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešams savienot EKL 3.panta noteikumus attiecība uz cīņu pret nevienlīdzību un 
vienlīdzības veicināšanu starp sievietēm un vīriešiem programmas Kultūra 2007. gadā 
ietvaros paredzētām darbībām.
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 19
13.apsvērums

13) Nepieciešams arī turpināt darbību, ko 
uzsāka Eiropas Savienība iepriekš minētā 
lēmuma Nr.792/2004/EK ietvaros, lai 
veicinātu Eiropas un starptautiskas 
aizsardzības nodrošināšanai, kā nacistu 
koncentrācijas nometņu vēsturiskie 
pieminekļi.

13) Nepieciešams arī turpināt darbību, ko 
uzsāka Eiropas Savienība iepriekš minētā 
lēmuma Nr.792/2004/EK ietvaros, lai 
veicinātu Eiropas un starptautiskas 
aizsardzības nodrošināšanai, kā nacistu 
koncentrācijas nometņu vēsturiskie 
pieminekļi un citas vietas un pieminekļi, 
kas piemin vīriešu un sieviešu ieguldījumu 
vienotas, tolerantas un solidāras Eiropas 
civilizācijas pamatos.

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešams piešķirt nozīmi arī vietām un pieminekļiem, kas simbolizē vīriešu un sieviešu 
ieguldījumu Eiropas civilizācijas celtniecībā. celšanā.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 20
13.apsvērums

13) Nepieciešams arī turpināt darbību, ko 
uzsāka Eiropas Savienība iepriekš minētā 
lēmuma Nr.792/2004/EK ietvaros, lai 
veicinātu Eiropas un starptautiskas 
aizsardzības nodrošināšanai, kā nacistu 
koncentrācijas nometņu vēsturiskie 
pieminekļi..

13) Nepieciešams arī turpināt darbību, ko 
uzsāka Eiropas Savienība iepriekš minētā 
lēmuma Nr.792/2004/EK ietvaros, lai 
veicinātu Eiropas un starptautiskas 
aizsardzības nodrošināšanai, kā nacistu 
koncentrācijas nometņu vēsturiskie 
pieminekļi un citas vietas un pieminekļi, 
kas piemin vīriešu un sieviešu ieguldījumu
vienotas, tolerantas un solidāras Eiropas 
civilizācijas pamatos.

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešams pieminēt arī vispārinātā veidā, lai varētu piešķirt finansējumu visām, nevis tikai 
dažām vēsturiskām vietām vai pieminekļiem. Jāņem vērā, ka programma Culture ir 
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programma ar skaidru civilizācijas aicinājumu. Neliekas adekvāti veicināt - a priori – vienu 
kultūras „klasi”, bet ne citas.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 21
15.apsvērums

15) Nepieciešams, lai programma, ievērojot 
izteiksmes brīvības principu, veicinātu 
Savienības pūles ilgstošas attīstības un cīņas 
pret jebkuriem diskriminācijas veidiem 
jomā.

15) Nepieciešams, lai programma, ievērojot 
izteiksmes brīvības, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību principu, veicinātu Savienības 
pūles ilgstošas attīstības un cīņas pret 
jebkuriem diskriminācijas veidiem jomā.

Or. fr

Pamatojums

Programmas pielietošanai jāņem vērā nepieciešamība ievērot izteiksmes brīvības, 
cilvēktiesību un galveno brīvību principus.

Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 22
15.apsvērums

15) Nepieciešams, lai programma, ievērojot 
izteiksmes brīvības principu, veicinātu 
Savienības pūles ilgstošas attīstības un cīņas 
pret jebkuriem diskriminācijas veidiem 
jomā.

15) Nepieciešams, lai programma, ievērojot 
izteiksmes brīvības, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību principu, veicinātu Savienības 
pūles ilgstošas attīstības un cīņas pret 
jebkuriem diskriminācijas veidiem jomā.

Or. fr

Pamatojums

Programmas pielietošanai jāņem vērā nepieciešamība ievērot izteiksmes brīvības, 
cilvēktiesību un galveno brīvību principus.
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Grozījumu iesniedza María Esther Herranz García

Grozījums Nr. 23
1.pielikuma 1.1.punkta 2.rindkopa

Katram polim jāsastāv no vismaz 6
operatoriem no 6 dažādām valstīm, kas 
piedalās programmā un var pārgrupēt viena 
vai vairāku sektoru operatorus dažādās 
aktivitātēs vai daudzgadu projektos pēc 
sektora vai starpsektoru rakstura, bet 
strādājot pie kopēja mērķa.

Katram polim jāsastāv no vismaz 5
operatoriem no 5 dažādām valstīm, kas 
piedalās programmā un var pārgrupēt viena 
vai vairāku sektoru operatorus dažādās 
aktivitātēs vai daudzgadu projektos pēc 
sektora vai starpsektoru rakstura, bet 
strādājot pie kopēja mērķa.
.

Or. fr

Pamatojums

Tas acīmredzami ir pretrunā ar to, ka Eiropas Komisija sava priekšlikumā paziņo, ka ir 
mēģinājusi vienkāršot procedūru un kā turpmāk piedāvā operatoru skaita palielināšanu. 
Operatoru skaita palielināšana ir prasība, kas nepavisam nevienkāršo procedūru pabalstu 
saņemšanai, tā tikai aizstāv tirgus parastus lielus operatorus.

Grozījumu iesniedza Christa Prets

Grozījums Nr. 24
Pielikuma I sadaļas 3.1.punkta 2. rindkopa 

3.1. Šās darbības jomas ietvaros var atbalstīt 
pētījumus un analīzes, kas ļauj labāk 
pārzināt Eiropas kultūras sadarbības norises 
un radīt vispārējus stimulējošus 
nosacījumus. Statistikas datu apkopojuma un 
novērtējuma projektiem jāpiešķir īpaša 
svarīguma statuss.

3.1. Šās darbības jomas ietvaros var atbalstīt 
pētījumus un analīzes, kas ļauj labāk 
pārzināt Eiropas kultūras sadarbības norises 
un radīt vispārējus stimulējošus 
nosacījumus. Dzimumiem specifisku un pa 
dzimumiem dalītu statistikas datu 
apkopojuma un novērtējuma projektiem 
jāpiešķir īpaša svarīguma statuss.

Or. de

Pamatojums

Makslas jomā sievietes ir diskriminētas. Ar nedaudziem izņēmumiem, statistikas materiāli nav 
apkopoti pa dzimumiem. Dzimumiem specifiskas un pēc dzimumiem dalītas analīzes 
vajadzīgas, lai likvidētu šo datu trūkumu un pievērstu lielāku uzmanību sieviešu stāvoklim.
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