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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 8
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

1 a. W ramach projektu Komisji mającego 
na celu ogłoszenie roku 2008 rokiem 
dialogu międzykulturowego, będzie trzeba 
poczynić szczególne starania, aby zapewnić 
wzięcie pod uwagę wszystkich kultur.

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 9
Artykuł 3 ustęp 2, wprowadzenie

2. Właściwe cele programu są następujące: 2. Właściwe cele programu, przy których 
realizacji należy zapobiec jakiejkolwiek 
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dyskryminacji, są następujące:

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 10
Artykuł 3 ustęp 2 litera a)

a) wspieranie mobilności ponadnarodowej 
osób pracujących w sektorze kulturalnym;

a) wspieranie mobilności ponadnarodowej 
osób pracujących w sektorze kulturalnym w 
poszanowaniu warunków pracy w krajach, 
do których są one oddelegowane;

Or. fr

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) przyczynienie się do dowartościowania 
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
europejskim i zapewnienie jego zachowania 
i ochrony;

Or. fr

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

b) wspieranie organizacji aktywnych na 
płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie 
kulturalnej, jak również działań mających na 
celu zapewnienie ochrony i upamiętnienie 
głównych miejsc i archiwów, mających
związek z deportacjami, symbolizowanych 
przez pomniki wzniesione na terenie 
dawnych obozów i innych miejsc 
męczeństwa i eksterminacji ludności 
cywilnej na wielką skalę, jak również 
zachowanie pamięci ofiar w tych miejscach;

b) wspieranie organizacji aktywnych na 
płaszczyźnie europejskiej w dziedzinie 
kulturalnej, jak również działań mających na 
celu zapewnienie ochrony i upamiętnienie 
głównych miejsc i archiwów, związanych z 
wydarzeniami historii europejskiej 
wyróżniającymi się szerokim wkładem 
obywateli, mężczyzn i kobiet, jak również 
zachowania pamięci o ponadnarodowym 
wymiarze tego wkładu.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 1 litera c)

c) wspieranie prac analitycznych, jak 
również gromadzenia i rozpowszechniania 
informacji w dziedzinie współpracy 
kulturalnej.

c) wspieranie uwzględniających aspekt płci 
oraz oddzielnych dla poszczególnych płci
prac analitycznych i statystyk, jak również 
gromadzenia i rozpowszechniania informacji 
w dziedzinie współpracy kulturalnej.

Or. de

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2 bis. Wszystkie działania prowadzane w 
ramach programu muszą brać pod uwagę 
konieczność promowania równości kobiet i 
mężczyzn oraz walki ze wszelkimi formami 
dyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2bis. Wszystkie działania prowadzane w 
ramach programu muszą brać pod uwagę 
konieczność promowania równości kobiet i 
mężczyzn oraz walki ze wszelkimi formami 
dyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 16
Artykuł 10 ustęp 2, część wprowadzająca
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2. Punkty kontaktowe kultury muszą 
przestrzegać następujących kryteriów: 

2. Punkty kontaktowe kultury muszą 
przestrzegać następujących kryteriów, 
uwzględniając równe traktowanie mężczyzn 
i kobiet:

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 3

(3) Pełna przynależność oraz pełne 
uczestnictwo obywateli w integracji 
europejskiej zakładają lepsze 
uwydatnienie ich wartości i wspólnych 
korzeni kulturowych jako elementu 
kluczowego ich tożsamości oraz
przynależności do społeczeństwa 
opartego na wolności, sprawiedliwości, 
demokracji, tolerancji i solidarności.

(3) Pełna przynależność oraz pełne 
uczestnictwo obywateli w integracji 
europejskiej zakładają lepsze uwydatnienie 
ich wartości i wspólnych korzeni 
kulturowych jako elementu kluczowego ich 
tożsamości oraz przynależności do 
społeczeństwa opartego na wolności, 
sprawiedliwości, demokracji, poszanowaniu 
godności i nienaruszalności jednostki 
ludzkiej, tolerancji i solidarności.

Or. fr

Uzasadnienie

La dignité et l'intégrité de la personne humaine est une valeur fondamentale qui ne peut en 
aucun cas être mise en cause.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 5

(5) Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską postanawia, że we 
wszystkich działaniach, o których mowa w 
tym artykule, Wspólnota stara się 
wyeliminować nierówności i promować 
równość mężczyzn i kobiet.

(5) Działania przewidziane w ramach 
programu muszą przyczyniać się do 
eliminowania nierówności i promować 
równość kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 3 
Traktatu WE. 

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 13

(13) Należy również realizować akcję 
wprowadzoną przez Unię Europejską w 
ramach decyzji nr 792/2004/WE 
wzmiankowanej uprzednio, w celu 
zapewnienia ochrony europejskiej i 
międzynarodowej miejscom nazistowskich 
obozów koncentracyjnych jako zabytkom 
historycznym.

(13) Należy również realizować akcję 
wprowadzoną przez Unię Europejską w 
ramach decyzji nr 792/2004/WE 
wzmiankowanej uprzednio, w celu 
zapewnienia ochrony europejskiej i 
międzynarodowej miejscom nazistowskich 
obozów koncentracyjnych jako zabytkom 
historycznym oraz innym miejscom i 
zabytkom upamiętniającym wkład mężczyzn 
i kobiet w tworzenie podstaw jednoczącej, 
tolerancyjnej i solidarnej cywilizacji 
europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 13

(13) Należy również realizować akcję 
wprowadzoną przez Unię Europejską w 
ramach decyzji nr 792/2004/WE 
wzmiankowanej uprzednio, w celu 
zapewnienia ochrony europejskiej i 
międzynarodowej miejscom nazistowskich 
obozów koncentracyjnych jako zabytkom 

(13) Należy również realizować akcję 
wprowadzoną przez Unię Europejską w 
ramach decyzji nr 792/2004/WE 
wzmiankowanej uprzednio, w celu 
zapewnienia ochrony europejskiej i 
międzynarodowej miejscom nazistowskich 
obozów koncentracyjnych jako zabytkom 
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historycznym. historycznym, jak również innym miejscom 
i pomnikom pamięci historii kultury 
europejskiej upamiętniającym wkład 
mężczyzn i kobiet w tworzenie podstaw 
jednoczącej, tolerancyjnej i solidarnej 
cywilizacji europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 15

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się, przyczynił się do wysiłków Unii w 
zakresie promocji stałego rozwoju oraz 
walki ze wszelkimi formami dyskryminacji.

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się, praw człowieka i podstawowych 
wolności, przyczynił się do wysiłków Unii 
w zakresie promocji stałego rozwoju oraz 
walki ze wszelkimi formami dyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 15

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się, przyczynił się do wysiłków Unii w 

(15) Niezbędne jest, aby program w 
poszanowaniu zasady swobody wyrażania 
się, praw człowieka i podstawowych 
wolności, przyczynił się do wysiłków Unii 
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zakresie promocji stałego rozwoju oraz 
walki ze wszelkimi formami dyskryminacji.

w zakresie promocji stałego rozwoju oraz 
walki ze wszelkimi formami dyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 23
Załącznik I punkt 1.1 akapit 2

Każdy ośrodek musi składać się co najmniej 
z 6 wykonawców z 6 różnych krajów 
uczestniczących w programie, może 
grupować podmioty z jednego lub kilku 
sektorów w obrębie różnych działań lub 
wieloletnich projektów o charakterze 
sektorowym, międzysektorowym, lecz 
realizujących wspólny cel.

Każdy ośrodek musi składać się co 
najmniej z 5 wykonawców z 5 różnych 
krajów uczestniczących w programie, 
może grupować podmioty z jednego lub 
kilku sektorów w obrębie różnych 
działań lub wieloletnich projektów o 
charakterze sektorowym, 
międzysektorowym, lecz realizujących 
wspólny cel.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 24
Załącznik I punkt 3.1 akapit 2

3.1. Z tytułu tej części programu pomoc 
będą mogły otrzymać badania i prace 

3.1. Z tytułu tej części programu pomoc 
będą mogły otrzymać badania i prace 
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analityczne, przyczyniające się do 
wzbogacenia zjawiska transeuropejskiej 
współpracy kulturalnej oraz do tworzenia 
przestrzeni sprzyjającej jej rozwojowi. 
Szczególnie powinny być popierane projekty 
mające na celu gromadzenie i analizę 
danych statystycznych.

analityczne, przyczyniające się do 
wzbogacenia zjawiska transeuropejskiej 
współpracy kulturalnej oraz do tworzenia 
przestrzeni sprzyjającej jej rozwojowi. 
Szczególnie powinny być popierane projekty 
mające na celu gromadzenie i analizę 
uwzględniających aspekt płci oraz 
oddzielnych dla poszczególnych płci danych 
statystycznych.

Or. de

Uzasadnienie

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.


