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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 8
Artigo 3, nº 1 bis (novo)

1 bis. No âmbito da proposta da Comissão 
que visa declarar o ano de 2008 como o do 
diálogo intercultural, deverá fazer-se um 
esforço particular para que todas as 
culturas sejam tidas em consideração.

Or. fr

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 9
Artigo 3, nº 2, Introdução

2. Os objectivos específicos do programa 
são:

2. Os objectivos específicos do programa, 
que serão prosseguidos de modo a 
combater toda e qualquer forma de 
discriminação, são:
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Or. de

Justificação

Na prossecução dos três objectivos específicos referidos do programa deve ter prioridade a 
luta contra a discriminação. 

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 10
Artigo 3, nº 2, alínea a)

(a) promover a mobilidade transnacional das 
pessoas que trabalham no sector cultural;

(a) promover a mobilidade transnacional das 
pessoas que trabalham no sector cultural, 
respeitando as condições de trabalho do 
país onde se encontram destacadas;

Or. fr

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 11
Artigo 3, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) contribuir para valorizar o 
património cultural de relevância europeia 
e garantir a sua conservação e 
salvaguarda;

Or. fr

Justificação

Deve ter-se em consideração que, para que o espaço cultural comum aos Europeus seja uma 
realidade viva, é necessário promover a criação, valorizar o património cultural de dimensão 
europeia, encorajar o conhecimento recíproco da cultura e da história dos povos da Europa, 
bem como favorecer os intercâmbios culturais a fim de melhorar a difusão dos 
conhecimentos e estimular a cooperação e a criação.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Artigo 4, nº 1, alínea b)

(b) Apoio a organismos activos no plano 
europeu no domínio da cultura e a acções 
que visem salvaguardar e comemorar os 

(b) Apoio a organismos activos no plano 
europeu no domínio da cultura e a acções 
que visem salvaguardar e comemorar os 
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principais locais e arquivos ligados às 
deportações, simbolizados por monumentos 
erguidos nos antigos campos de 
concentração e noutros locais de martírio e 
exterminação em massa de civis, e que 
procurem preservar a memória das vítimas 
nesses locais;

principais locais e arquivos ligados a 
acontecimentos da história europeia 
marcados por um grande contributo da 
população civil, homens e mulheres, e que 
procurem preservar a memória da dimensão 
transnacional desta contribuição;

Or. fr

Justificação

Convém ter em conta todos os acontecimentos da história europeia marcados por uma 
grande contribuição da população civil.

Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 13
Artigo 4, nº 1, alínea c)

(c) Apoio a trabalhos de análise e à recolha e 
divulgação de informação no domínio da 
cooperação cultural.

(c) Apoio a trabalhos de análise e estatística 
que tenham em conta a desigualdade entre 
homens e mulheres e contenham dados 
repartidos por sexo à recolha e divulgação 
de informação no domínio da cooperação 
cultural.

Or. de

Justificação

As mulheres são discriminadas no sector das artes. Salvo raras excepções, as estatísticas 
existentes não apresentam dados repartidos por sexo, embora sejam necessárias análises 
deste tipo para colmatar este défice e para que a situação das mulheres seja objecto de maior 
atenção.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Todas as acções realizadas no quadro 
do programa devem ter em conta a 
necessidade de promover a igualdade entre 
as mulheres e os homens e a luta contra 
todas as formas de discriminação.
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Or. fr

Justificação

A luta contra todas as formas de discriminação e a promoção da igualdade entre as 
mulheres e os homens deverão ser sempre tidas em conta nas acções realizadas no quadro do 
programa. 

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 15
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Todas as acções realizadas no quadro 
do programa devem ter em conta a 
necessidade de promover a igualdade entre 
as mulheres e os homens e a luta contra 
todas as formas de discriminação.

Or. fr

Justificação

A luta contra todas as formas de discriminação e a promoção da igualdade entre as mulheres 
e os homens deverão ser sempre tidas em conta nas acções realizadas no quadro do 
programa. 

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 16
Artigo 10, nº 2, parte introdutória

2. Os pontos de contacto culturais devem 
cumprir os seguintes critérios:

2. Os pontos de contacto culturais devem 
cumprir os seguintes critérios, tendo em 
conta a igualdade de tratamento entre as 
mulheres e os homens:

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
Considerando 3

(3) A plena adesão e participação dos 
cidadãos no processo de integração europeia 
implica que seja dada maior expressão aos 
valores e raízes culturais comuns, enquanto 
elementos essenciais da sua identidade e 

(3) A plena adesão e participação dos 
cidadãos no processo de integração europeia 
implica que seja dada maior expressão aos 
valores e raízes culturais comuns, enquanto 
elementos essenciais da sua identidade e 
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pertença a uma sociedade baseada na 
liberdade, equidade, democracia, tolerância e 
solidariedade.

pertença a uma sociedade baseada na 
liberdade, equidade, democracia, respeito da 
dignidade e da integridade da pessoa 
humana, tolerância e solidariedade.

Or. fr

Justificação

A dignidade e a integridade da pessoa humana são valores fundamentais que não podem em 
caso algum ser postos em causa.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 18
Considerando 5

(5) O artigo 3.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia estabelece que, para 
todas as acções visadas nesse artigo, a 
Comunidade procurará eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre 
homens e mulheres.

(5) As acções previstas no quadro do 
presente programa devem contribuir para 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre as mulheres e os homens, 
em conformidade com o artigo 3º do 
Tratado CE.

Or. fr

Justificação

É necessário ligar as disposições do artigo 3º do TCE relativas à luta contra as 
desigualdades e a promoção da igualdade entre as mulheres e os homens às acções previstas 
no quadro do programa Cultura 2007.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Considerando 13

(13) Convém, igualmente, prosseguir a 
acção iniciada pela União Europeia no 
quadro da Decisão n.º 792/2004/CE 
supracitada, com vista a contribuir para uma 
protecção europeia e internacional dos locais 
dos campos de concentração nazis enquanto 
monumentos históricos.

(13) Convém, igualmente, prosseguir a 
acção iniciada pela União Europeia no 
quadro da Decisão n.º 792/2004/CE 
supracitada, com vista a contribuir para uma 
protecção europeia e internacional dos locais 
dos campos de concentração nazis enquanto 
monumentos históricos e doutros locais e 
monumentos que celebram a contribuição 
dos homens e das mulheres para os 
fundamentos de uma civilização europeia 
unificadora, tolerante e solidária..
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Or. fr

Justificação

É igualmente necessário conferir importância aos sítios e monumentos que simbolizam a 
contribuição dos homens e das mulheres para a construção da civilização europeia.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 20
Considerando 13

(13) Convém, igualmente, prosseguir a 
acção iniciada pela União Europeia no 
quadro da Decisão n.º 792/2004/CE 
supracitada, com vista a contribuir para uma 
protecção europeia e internacional dos locais 
dos campos de concentração nazis enquanto 
monumentos históricos.

(13) Convém, igualmente, prosseguir a 
acção iniciada pela União Europeia no 
quadro da Decisão n.º 792/2004/CE 
supracitada, com vista a contribuir para uma 
protecção europeia e internacional dos locais 
dos campos de concentração nazis enquanto 
monumentos históricos e outros sítios e 
monumentos que comemoram a 
contribuição dos homens e das mulheres 
para os fundamentos de uma civilização 
europeia unificadora, tolerante e solidária.

Or. fr

Justificação

É igualmente necessário fazer uma menção mais geral para que o financiamento possa 
abranger todos e não apenas certos sítios e monumentos históricos. Há que ter em conta o 
facto de o programa Cultura ser um programa com uma clara vocação civilizadora. Assim, 
não se afigura adequado favorecer - a priori - uma "classe" de cultura em detrimento de 
outras.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
Considerando 15

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão, contribua para os esforços da 
União em matéria de promoção do 
desenvolvimento sustentável e de luta contra 
todas as formas de discriminação.

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, contribua para os 
esforços da União em matéria de promoção 
do desenvolvimento sustentável e de luta 
contra todas as formas de discriminação.

Or. fr
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Justificação

A aplicação do programa deve ter em conta a necessidade de respeitar os princípios da 
liberdade de expressão, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 22
Considerando 15

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão, contribua para os esforços da 
União em matéria de promoção do 
desenvolvimento sustentável e de luta contra 
todas as formas de discriminação.

(15) É necessário que o programa, no 
respeito do princípio da liberdade de 
expressão, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, contribua para os 
esforços da União em matéria de promoção 
do desenvolvimento sustentável e de luta 
contra todas as formas de discriminação.

Or. fr

Justificação

A aplicação do programa deve ter em conta a necessidade de respeitar os princípios da 
liberdade de expressão, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 23
Anexo 1, ponto 1.1, parágrafo 2

Cada pólo deve ser constituído, no mínimo, 
por 6 operadores de 6 países diferentes que 
participem no programa, podendo reunir 
operadores de um ou vários sectores que 
estejam ligados a actividades ou projectos 
plurianuais diferentes, de natureza sectorial 
ou transectorial, mas que prossigam um 
objectivo comum.

Cada pólo deve ser constituído, no mínimo, 
por 5 operadores de 5 países diferentes que 
participem no programa, podendo reunir 
operadores de um ou vários sectores que 
estejam ligados a actividades ou projectos 
plurianuais diferentes, de natureza sectorial 
ou transectorial, mas que prossigam um 
objectivo comum.

Or. fr

Justificação

É aparentemente contraditório o facto de, na sua proposta, a Comissão Europeia declarar ter 
tentado simplificar o procedimento e propor ulteriormente um aumento do número de 
operadores. Um aumento do número de operadores é uma condição que não simplifica em 
nada o procedimento de obtenção das subvenções e favorece os habituais grandes 
operadores do mercado.
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Alteração apresentada por Christa Prets

Alteração 24
Anexo 1, ponto 3.1, parágrafo 2

A título deste domínio de acção, podem ser 
apoiados os estudos e os trabalhos de análise 
que permitam conhecer melhor o fenómeno
da cooperação cultural transeuropeia e 
contribuam para o seu desenvolvimento. 
Deverão ser especialmente incentivados os 
projectos que tenham por objectivo recolher 
e analisar dados estatísticos.

A título deste domínio de acção, podem ser 
apoiados os estudos e os trabalhos de análise 
que permitam conhecer melhor o fenómeno 
da cooperação cultural transeuropeia e 
contribuam para o seu desenvolvimento. 
Deverão ser especialmente incentivados os 
projectos que tenham por objectivo recolher 
e analisar dados estatísticos que tenham em 
conta a desigualdade entre homens e 
mulheres e contenham dados repartidos 
por sexo.

Or. de

Justificação

As mulheres são discriminadas no sector das artes. Salvo raras excepções, as estatísticas 
existentes não apresentam dados repartidos por sexo, embora sejam necessárias análises 
deste tipo para colmatar este défice e para que a situação das mulheres seja objecto de maior 
atenção.


