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Förslag till beslut (KOM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Inom ramen för kommissionens förslag 
om att förklara året 2008 som europeiska
året för interkulturell dialog bör särskilda 
ansträngningar göras i syfte att hänsyn tas 
till alla kulturer.

Or. fr

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 2, inledningen

2. Programmet har följande särskilda mål: 2. Programmet har följande särskilda mål 
och alla former av diskriminering måste 
bekämpas vid förverkligandet av dem:
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Or. de

Motivering

Vid genomförandet av programmets tre ovannämnda särskilda mål måste bekämpande av 
alla former av diskriminering prioriteras.

Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 2, led a

a) Att främja rörlighet över gränserna för 
personer som arbetar i kultursektorn.

a) Att främja rörlighet över gränserna för 
personer som arbetar i kultursektorn med 
iakttagande av arbetsvillkoren i det land 
där de är verksamma.

Or. fr

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 11
Artikel 3, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Att bidra till ökad respekt för
kulturarvet med en europeisk dimension 
och säkra att det bevaras och skyddas.

Or. fr

Motivering

För att ett europeiskt gemensamt kulturområde skall förverkligas är det viktigt att främja den 
skapande verksamheten, tillvarata kulturarvet med en europeisk dimension, främja den 
ömsesidiga kunskapen om den europeiska kulturen och de europeiska folkens historia samt 
främja kulturellt utbyte för att förbättra kunskapsspridningen och stimulera samarbete och 
skapande verksamhet.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 1, led b
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b) Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå 
inom kulturområdet och stöd till insatser för 
att skydda och bevara minnet av de 
viktigaste platserna och arkiven som rör 
deportationerna, symboliserade av de 
minnesmärken som rests vid f.d. läger och 
andra skådeplatser för otaliga civila offers 
lidande och död, samt för att bevara minnet 
av offren på dessa platser.

b) Stöd till organ som är aktiva på EU-nivå 
inom kulturområdet och stöd till insatser för 
att skydda och bevara minnet av de 
viktigaste platserna och arkiven som rör 
händelser i den europeiska historien som 
kännetecknats av den civila befolkningens,
både mäns och kvinnors, stora insatser, 
samt för att bevara minnet av den 
gränsöverskridande dimensionen av dessa
insatser.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att ta i beaktande alla händelser i den europeiska historien som 
kännetecknats av den civila befolkningens stora insatser.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 1, led c

c) Stöd till analyser samt till insamling och 
spridning av information som rör 
kultursamarbete.

c) Stöd till könsspecifika och 
könsuppdelade analyser och statistik samt 
till insamling och spridning av information 
som rör kultursamarbete.

Or. de

Motivering

Kvinnor missgynnas på konstområdet. De statistiska uppgifterna är inte könsuppdelade så 
när som på några få undantag. Könsspecifika och könsuppdelade analyser är nödvändiga för 
att man skall kunna råda bot på dessa brister och för att större uppmärksamhet skall fästas 
vid kvinnors situation.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Alla åtgärder som vidtas inom ramen 
för programmet bör ta hänsyn till att det är 
nödvändigt att främja jämställdhet mellan 
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kvinnor och män och bekämpa alla former 
av diskriminering.

Or. fr

Motivering

Bekämpandet av alla former av diskriminering och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor 
och män bör alltid beaktas då det utarbetas åtgärder på grundval av programmet.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Alla åtgärder som vidtas inom ramen 
för programmet bör ta hänsyn till att det är 
nödvändigt att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och bekämpa alla former 
av diskriminering.

Or. fr

Motivering

Bekämpandet av alla former av diskriminering och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor 
och män bör alltid beaktas då det utarbetas åtgärder på grundval av programmet.

Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 16
Artikel 10, punkt 2, inledningen

2. Kulturkontaktpunkterna skall uppfylla 
följande kriterier: 

2. Kulturkontaktpunkterna skall uppfylla 
följande kriterier, med hänsyn tagen till 
likabehandling av kvinnor och män: 

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
Skäl 3
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(3) Om man vill ha medborgarnas fulla stöd 
till och aktiva deltagande i den europeiska 
integrationen bör större tonvikt läggas vid 
deras gemensamma kulturella värderingar 
och rötter som en av de centrala delarna i 
deras identitet och tillhörighet i ett samhälle 
som grundas på frihet, demokrati, tolerans 
och solidaritet.

(3) Om man vill ha medborgarnas fulla stöd 
till och aktiva deltagande i den europeiska 
integrationen bör större tonvikt läggas vid 
deras gemensamma kulturella värderingar 
och rötter som en av de centrala delarna i 
deras identitet och tillhörighet i ett samhälle 
som grundas på frihet, demokrati, respekt 
för människans värdighet och integritet, 
tolerans och solidaritet.

Or. fr

Motivering

Människans värdighet och integritet är grundläggande värden som under inga som helst 
omständigheter kan ifrågasättas.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 18
Skäl 5

(5) I artikel 3 i EG-fördraget föreskrivs att 
gemenskapen i all verksamhet som avses i 
artikeln skall syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan dem.

(5) Verksamheten inom ramen för detta 
program skall bidra till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att främja jämställdhet mellan dem 
i enlighet med artikel 3 i EG-fördraget.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att koppla bestämmelserna i artikel 3 i EG-fördraget om bekämpande av 
bristande jämställdhet och främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män till 
verksamheten inom ramen för programmet Kultur 2007.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
Skäl 13

(13) Dessutom bör man också fullfölja den 
insats som Europeiska unionen inlett som en 
följd av ovannämnda beslut nr 792/2004/EG 
för att bidra till att säkerställa att nazitidens 

(13) Dessutom bör man också fullfölja den 
insats som Europeiska unionen inlett som en 
följd av ovannämnda beslut nr 792/2004/EG 
för att bidra till att säkerställa att nazitidens 
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koncentrationsläger får europeiskt och 
internationellt skydd som historiska 
monument.

koncentrationsläger får europeiskt och 
internationellt skydd som historiska 
monument och andra platser och 
monument till minne av mäns och kvinnors 
insatser för att skapa grunderna för en 
enande, tolerant och solidarisk europeisk 
civilisation.

Or. fr

Motivering

Det är också nödvändigt att fästa vikt vid platser och monument som symboliserar mäns och 
kvinnors insatser för uppbyggandet en den europeiska civilisationen.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 20
Skäl 13

(13) Dessutom bör man också fullfölja den 
insats som Europeiska unionen inlett som en 
följd av ovannämnda beslut nr 792/2004/EG 
för att bidra till att säkerställa att nazitidens 
koncentrationsläger får europeiskt och 
internationellt skydd som historiska 
monument.

(13) Dessutom bör man också fullfölja den 
insats som Europeiska unionen inlett som en 
följd av ovannämnda beslut nr 792/2004/EG 
för att bidra till att säkerställa att nazitidens 
koncentrationsläger får europeiskt och 
internationellt skydd som historiska 
monument och andra platser och 
monument till minne av mäns och kvinnors 
insatser för att skapa grunderna för en 
enande, tolerant och solidarisk europeisk 
civilisation.

Or. fr

Motivering

Det är också nödvändigt att mer allmänt nämna att finansieringen skall kunna riktas till alla 
och inte endast till vissa historiska platser och monument. Man bör beakta att programmet 
Kultur klart syftar till att främja civilisation. Följaktligen är det inte tillräckligt att man 
beslutar att främja en ”klass” av kultur och inte andra.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 21
Skäl 15



AM\569440SV.doc 7/9 PE 359.942v01-00

SV

(15) Programmet måste med hänsyn till 
principen om yttrandefriheten bidra till 
unionens ansträngningar för att främja en 
hållbar utveckling och för att bekämpa alla 
former av diskriminering.

(15) Programmet måste med hänsyn till 
principen om yttrandefriheten, de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande 
friheterna bidra till unionens ansträngningar 
för att främja en hållbar utveckling och för 
att bekämpa alla former av diskriminering.

Or. fr

Motivering

Vid programmets genomförande är det nödvändigt att iaktta principerna om yttrandefrihet, 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 22
Skäl 15

(15) Programmet måste med hänsyn till 
principen om yttrandefriheten bidra till 
unionens ansträngningar för att främja en 
hållbar utveckling och för att bekämpa alla 
former av diskriminering.

(15) Programmet måste med hänsyn till 
principen om yttrandefriheten, de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande 
friheterna bidra till unionens ansträngningar 
för att främja en hållbar utveckling och för 
att bekämpa alla former av diskriminering.

Or. fr

Motivering

Vid programmets genomförande är det nödvändigt att iaktta principerna om yttrandefrihet, 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 23
Bilaga 1, punkt 1.1., stycke 2

Varje samarbetsgrupp måste bestå av minst 
sex aktörer från sex olika länder som deltar i 
programmet, och de deltagande aktörerna, 
som kan komma från en eller flera sektorer, 
skall samlas runt olika typer av verksamhet 
eller fleråriga projekt som genomförs 
antingen inom samma sektor eller inom flera 

Varje samarbetsgrupp måste bestå av minst 
fem aktörer från fem olika länder som deltar 
i programmet, och de deltagande aktörerna, 
som kan komma från en eller flera sektorer, 
skall samlas runt olika typer av verksamhet 
eller fleråriga projekt som genomförs 
antingen inom samma sektor eller inom flera 
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olika sådana, men med ett gemensamt mål. olika sådana, men med ett gemensamt mål.

Or. fr

Motivering

Det ter sig inkonsekvent att kommissionen i sitt förslag anger att den strävar efter att förenkla 
förfarandet samtidigt som den senare föreslår en ökning av antalet aktörer. Ett ökat antal 
aktörer är ett krav som inte alls förenklar förfarandet för erhållande av subventioner; istället 
främjas de sedvanliga stora aktörerna på marknaden.

Ändringsförslag från Christa Prets

Ändringsförslag 24
Bilaga 1, punkt 3.1., stycke 2

Stöd kommer att kunna beviljas inom detta 
programområde till sådana undersökningar 
och analyser som bidrar till att berika 
kunskaperna om transeuropeiskt 
kultursamarbete och till att skapa ett 
gynnsamt klimat för dess utveckling. Projekt 
som syftar till insamling och analys av 
statistiska uppgifter bör särskilt uppmuntras.

Stöd kommer att kunna beviljas inom detta 
programområde till sådana undersökningar 
och analyser som bidrar till att berika 
kunskaperna om transeuropeiskt 
kultursamarbete och till att skapa ett 
gynnsamt klimat för dess utveckling. Projekt 
som syftar till insamling och analys av 
könsspecifika och könsuppdelade statistiska 
uppgifter bör särskilt uppmuntras.

Or. de

Motivering

Kvinnor missgynnas på konstområdet. De statistiska uppgifterna är inte könsuppdelade så 
när som på några få undantag. Könsspecifika och könsuppdelade analyser är nödvändiga för 
att man skall kunna råda bot på dessa brister och för att större uppmärksamhet skall fästas 
vid kvinnors situation.


