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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 8
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In het kader van het voorstel van de 
Commissie om 2008 uit te roepen tot het 
jaar van de interculturele dialoog moet er 
in het bijzonder op worden toegezien dat 
rekening wordt gehouden met alle culturen.

Or. fr

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 9
Artikel 3, lid 2, inleidende formulering

2. De specifieke doelstellingen van het 
programma zijn:

2. De specifieke doelstellingen van het 
programma, bij de verwezenlijking waarvan 
elke vorm van discriminatie moet worden 
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bestreden, zijn: 

Or. de

Motivering

Bij de verwezenlijking van de drie genoemde specifieke doelstellingen van het programma 
moet prioriteit worden toegekend aan de bestrijding elke vorm van discriminatie.

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 10
Artikel 3, lid 2, letter (a)

(a) de bevordering van de transnationale 
mobiliteit van de personen die in de 
culturele sector werkzaam zijn;

(a) de bevordering van de transnationale 
mobiliteit van de personen die in de 
culturele sector werkzaam zijn, met 
inachtneming van de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van het land waarnaar 
ze worden uitgezonden;

Or. fr

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 11
Artikel 3, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) bijdragen aan de bevordering van 
cultureel erfgoed van Europees belang en 
aan de instandhouding en de bescherming 
daarvan;

Or. fr

Motivering

Voor een daadwerkelijk gemeenschappelijke Europese culturele ruimte is het nodig te werken 
aan bevordering van creativiteit en van cultureel erfgoed van Europees belang, van 
wederzijdse kennis van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren, alsook aan 
stimulering van culturele uitwisselingen om de verspreiding van kennis te verbeteren en de 
samenwerking en creativiteit te vergroten.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Artikel 4, lid 1, letter (b)

(b) Ondersteuning van organisaties die 
op Europees niveau op cultureel gebied 
actief zijn, alsook van acties ter bescherming 
van de belangrijkste plaatsen en archieven in 
verband met deportatie - gesymboliseerd 
door gedenktekens in de voormalige 
kampen en op andere plaatsen waar 
burgers op grote schaal gemarteld of 
uitgeroeid werden - en het levend houden 
van de herinnering aan de slachtoffers in die 
plaatsen.

(b) Ondersteuning van organisaties die 
op Europees niveau op cultureel gebied 
actief zijn, alsook van acties ter bescherming 
van de belangrijkste plaatsen en archieven in 
verband met gebeurtenissen uit de 
Europese geschiedenis die gesymboliseerd 
worden door een grote bijdrage van 
burgers, mannen en vrouwen, en het levend 
houden van de herinnering aan het
grensoverschrijdende karakter van deze 
bijdrage.

Or. fr

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met alle gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis 
die symboliseerd worden door een grote bijdrage van de burgerbevolking.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 13
Artikel 4, lid 1, letter (c)

(c) Ondersteuning van 
analysewerkzamheden en de verzameling en 
de verspreiding van informatie op het gebied 
van de culturele samenwerking

(c) Ondersteuning van 
geslachtgerelateerde en naar geslacht 
uitgesplitste analysewerkzamheden en 
statistieken en de verzameling en de 
verspreiding van informatie op het gebied 
van de culturele samenwerking

Or. de

Motivering

Vrouwen worden in de wereld van de kunsten benadeeld. Er bestaan nauwelijks 
geslachtsgerelateerde statistieken. Geslachtgerelateerde en naar geslacht uitgesplitste 
analysewerkzaamheden zijn noodzakelijk om dit deficiet weg te werken en meer dan tot nu toe 
het geval is de aandacht te vestigen op de situatie van vrouwen.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Bij alle acties in het kader van het 
programma moet rekening worden 
gehouden met de noodzaak van 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

Or. fr

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 15
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Bij alle acties in het kader van het 
programma moet rekening worden 
gehouden met de noodzaak van 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

Or. fr

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 16
Artikel 10, lid 2, inleidende formulering
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2. De culturele contactpunten moeten 
aan de volgende criteria voldoen:

2. De culturele contactpunten moeten 
aan de volgende criteria voldoen, rekening 
houdend met het beginsel van gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen:

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Overweging 3

(3) Met het oog op de volledige steun en 
deelname van de burgers aan de Europese 
integratie moet meer nadruk komen te liggen 
op hun gemeenschappelijke culturele 
waarden en wortels als kernelement van hun 
identiteit en het feit dat zij behoren tot een 
op vrijheid, rechtvaardigheid, democratie, 
tolerantie en solidariteit berustende 
maatschappij.

(3) Met het oog op de volledige steun en 
deelname van de burgers aan de Europese 
integratie moet meer nadruk komen te liggen 
op hun gemeenschappelijke culturele 
waarden en wortels als kernelement van hun 
identiteit en het feit dat zij behoren tot een 
op vrijheid, rechtvaardigheid, democratie, 
eerbiediging van de menselijke waardigheid 
en integriteit, tolerantie en solidariteit 
berustende maatschappij.

Or. fr

Motivering

De menselijke waardigheid en integriteit zijn fundamentele waarden, waarmee te allen tijde 
rekening moet worden gehouden.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Overweging 5

(5) Artikel 3 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap bepaalt dat 
de Gemeenschap bij elk in dit artikel 
bedoeld optreden ernaar streeft de
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen.

(5) De in het kader van dit programma 
geplande acties dragen bij aan eliminatie 
van ongelijkheden en aan bevordering van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 
van het EG-Verdrag.

Or. fr
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Motivering

Er dient een koppeling aangebracht te worden tussen de bepalingen van artikel 3 EG-
Verdrag betreffende de bestrijding van ongelijkheden en de bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen enerzijds en de acties in het kader van het programma Cultuur 2007 
anderzijds.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Overweging 13

(13) Het is ook dienstig dat de in het kader 
van voornoemd Besluit nr. 792/2004/EG 
door de Europese Unie ondernomen actie 
wordt voortgezet om bij te dragen aan de 
Europese en internationale bescherming van 
nazi-concentratiekampen als historische 
monumenten.

(13) Het is ook dienstig dat de in het kader 
van voornoemd Besluit nr. 792/2004/EG 
door de Europese Unie ondernomen actie 
wordt voortgezet om bij te dragen aan de 
Europese en internationale bescherming van 
nazi-concentratiekampen en andere 
plaatsen en monumenten ter herinnering 
aan de bijdrage van mannen en vrouwen 
aan de totstandbrenging van een 
verenigende, tolerante en soldaire 
Europese beschaving als historische 
monumenten.

Or. fr

Motivering

Er dient ook melding te worden gemaakt van plaatsen en monumenten die een symbool zijn 
van de bijdrage van mannen en vrouwen aan de totstandbrenging van de Europese 
beschaving.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 20
Overweging 13

(13) Het is ook dienstig dat de in het kader 
van voornoemd Besluit nr. 792/2004/EG 
door de Europese Unie ondernomen actie 
wordt voortgezet om bij te dragen aan de 
Europese en internationale bescherming van 

(13) Het is ook dienstig dat de in het kader 
van voornoemd Besluit nr. 792/2004/EG 
door de Europese Unie ondernomen actie 
wordt voortgezet om bij te dragen aan de 
Europese en internationale bescherming van 
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nazi-concentratiekampen als historische 
monumenten.

nazi-concentratiekampen alsook andere 
plaatsen en monumenten met belang voor 
de geschiedenis van de Europese cultuur 
ter herinnering aan de bijdrage van 
mannen en vrouwen aan de 
totstandbrenging van een verenigende, 
tolerante en soldaire Europese beschaving 
als historische monumenten.

Or. fr

Motivering

Er moet een algemenere opsomming worden opgenomen zodat de financiering ten goede kan 
komen aan alle en niet slechts aan enkele plaatsen en monumenten. Het programma Cultuur 
heeft duidelijk een beschavend oogmerk. Het is derhalve niet goed op voorhand een bepaald 
'soort' cultuur te bevorderen, en andere soorten niet.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Overweging 15

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting bijdraagt aan de 
inspanningen van de Unie op het gebied van 
de bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, bijdraagt aan de 
inspanningen van de Unie op het gebied van 
de bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

Or. fr

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 22
Overweging 15

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 
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van meningsuiting bijdraagt aan de 
inspanningen van de Unie op het gebied van 
de bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

van meningsuiting, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, bijdraagt aan de 
inspanningen van de Unie op het gebied van 
de bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

Or. fr

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 23
Bijlage 1, punt 1.1., alinea 2

Elk contactpunt moet zijn samengesteld uit 
ten minste 6 actoren uit 6 verschillende aan 
het programma deelnemende landen en kan 
actoren uit een of meer sectoren 
samenbrengen rond diverse meerjarige 
activiteiten of projecten van sectorale of 
transsectorale aard, die een 
gemeenschappelijk doel nastreven.

Elk contactpunt moet zijn samengesteld uit 
ten minste 5 actoren uit 5 verschillende aan 
het programma deelnemende landen en kan 
actoren uit een of meer sectoren 
samenbrengen rond diverse meerjarige 
activiteiten of projecten van sectorale of 
transsectorale aard, die een 
gemeenschappelijk doel nastreven.

Or. fr

Motivering

Het is een contradictie dat de Commissie in haar voorstel enerzijds zegt de procedure te 
willen vereenvoudigen en anderzijds het aantal betrokkenen wil uitbreiden. Méér betrokkenen 
leidt niet tot vereenvoudiging van de procedure voor het aanvragen van subsidies, maar 
resulteert eerder in bevoordeling van de grote 'spelers' op de markt.

Amendement ingediend door Christa Prets

Amendement 24
Bijlage 1, punt 3.1., alinea 2

In het kader van dit deel kunnen studies en 
analysewerkzaamheden worden ondersteund 
die bijdragen aan de verrijking van de kennis 
over het verschijnsel van de Trans-Europese 

In het kader van dit deel kunnen studies en 
analysewerkzaamheden worden ondersteund 
die bijdragen aan de verrijking van de kennis 
over het verschijnsel van de Trans-Europese 
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culturele samenwerking en de 
totstandbrenging van een voor de 
ontwikkeling daarvan gunstige omgeving. Er 
zullen met name projecten worden 
aangemoedigd die op de verzameling en de 
analyse van statistische gegevens zijn 
gericht.

culturele samenwerking en de 
totstandbrenging van een voor de 
ontwikkeling daarvan gunstige omgeving. Er 
zullen met name projecten worden 
aangemoedigd die op de verzameling en de 
analyse van geslachtsgerelateerde en naar 
geslacht uitgesplitste statistische gegevens 
zijn gericht.

Or. de

Motivering

Vrouwen worden in de wereld van de kunsten benadeeld. Er bestaan nauwelijks 
geslachtsgerelateerde statistieken. Geslachtgerelateerde en naar geslacht uitgesplitste 
analysewerkzaamheden zijn noodzakelijk om dit deficiet weg te werken en meer dan tot nu toe 
het geval is de aandacht te vestigen op de situatie van vrouwen.


	569440nl.doc

