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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Le programme MEDIA 2007 proposé par la Commission Européenne, doté d'une enveloppe 
financière de 1055 millions d'euros, vise à succéder aux programmes MEDIA Plus et MEDIA 
Formation qui prennent fin le 31 décembre 2006. 

Le nouveau programme vise à :

- préserver et mettre en valeur la diversité culturelle européenne et son patrimoine 
cinématographique et audiovisuel, en garantir l'accès aux citoyens européens et favoriser le 
dialogue interculturel;

- accroître la circulation des œuvres audiovisuelles européennes à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union Européenne

- renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen dans le cadre d'un marché ouvert 
et concurrentiel en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne.

Le programme MEDIA 2007 doit contribuer à l'expansion/stimulation du potentiel de 
développement de l'industrie audiovisuelle européenne en créant un environnement socio-
économique favorable, en particulier pour les Petites et Moyennes Entreprises. 

Le secteur audiovisuel européen a non seulement une grande importance politique et 
culturelle, mais également un fort potentiel social et économique. A cet égard, l'amélioration 
de la compétitivité de l'industrie audiovisuelle peut avoir des effets positifs sur la croissance et 
l'emploi dans toute l'Union. Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne stipulent 
d'ailleurs que "les industries de contenu créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la 
diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau". 

Outre ses implications économiques, le secteur audiovisuel est un vecteur essentiel pour la 
promotion et le développement des valeurs fondamentales, sociales et culturelles de l'Union et 
par conséquent joue un rôle important dans la construction d'une identité et citoyenneté 
européenne. 

Votre rapporteur est donc d'avis qu'il est absolument nécessaire que les actions prévues par le 
programme soient menées en conformité avec les principes essentiels de dignité de la 
personne humaine, de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Evropský audiovizuální průmysl musí 
hrát prvořadou roli při vytváření evropského 
občanství, neboť dnes představuje jednoho 
z hlavních nositelů přiblížení kulturních 
hodnot Evropanům, zvláště pak mladým. 
Podpora Společenství má za cíl pomoci 
audiovizuálnímu odvětví, aby plnilo svou 
roli pojítka evropského občanství. Má za cíl 
posílení jeho konkurenceschopnosti a 
zejména zvýšení podílu zahraničních 
evropských děl na trhu v Evropě.

(1) Evropský audiovizuální průmysl musí 
hrát prvořadou roli při vytváření evropského 
občanství, neboť dnes představuje jednoho 
z hlavních nositelů přiblížení základních, 
sociálních a kulturních hodnot Unie
Evropanům, zvláště pak mladým. Podpora 
Společenství má za cíl pomoci 
audiovizuálnímu odvětví, aby plnilo svou 
roli pojítka evropského občanství. Má za cíl 
posílení jeho konkurenceschopnosti a 
zejména zvýšení podílu zahraničních 
evropských děl na trhu v Evropě.

Odůvodnění

Le programme doit contribuer à transmettre auprès de la population non seulement les 
valeurs culturelles mais également les valeurs fondamentales et sociales de l'Union afin de 
contribuer à l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Je také nutné propagovat aktivní 
občanství a posílit boj proti sociálnímu 
vylučování ve všech jeho formách, včetně 
rasismu a xenofobie.

(2) Je také nutné propagovat aktivní 
občanství a posilovat dodržování zásady 
lidské důstojnosti, podporu rovného 
zacházení pro muže a ženy a boj proti 
diskriminaci a sociálnímu vylučování ve 
všech jeho formách, včetně rasismu a 
xenofobie.

Odůvodnění

Le secteur audiovisuel européen doit contribuer au renforcement du respect du principe de 
dignité de la personne humaine, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et 
à la lutte contre toutes les formes de discriminations.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) Článek 3 Smlouvy o založení 
Evropského společenství stanoví, že při 
všech činnostech uvedených v tomto článku 
usiluje Společenství o odstranění 
nerovností a podporuje rovné zacházení pro 
muže a ženy.

(9) Akce, jež by měly být vedeny v rámci 
tohoto programu, musí přispívat k 
odstraňování nerovností a podporovat 
rovné zacházení pro muže a ženy v souladu 
s článkem 3 Smlouvy o založení 
Evropského společenství.

Odůvodnění

Les actions menées dans le cadre du programme MEDIA doivent contribuer au renforcement 
de la promotion de l'égalité des genres et à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 2 pododstavec 1

2. Audiovizuální odvětví je hlavním 
prostředkem šíření a rozmachu evropských 
kulturních hodnot. Program má za cíl 
ekonomické posílení audiovizuálního 
odvětví, aby mu umožnila plnit co nejlépe 
tuto kulturní roli.

2. Audiovizuální odvětví je hlavním 
prostředkem šíření a rozmachu evropských 
základních, sociálních a kulturních hodnot. 
Program má za cíl ekonomické posílení 
audiovizuálního odvětví, aby mu umožnila 
plnit co nejlépe tuto kulturní roli.

Odůvodnění

Le programme doit contribuer à transmettre auprès de la population non seulement les 
valeurs culturelles mais également les valeurs fondamentales et sociales de l'Union afin de 
contribuer à l'émergence d'une citoyenneté européenne.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 3 úvodní část

3. Pro realizaci těchto cílů program zasáhne 
tím, že podpoří:

3. Pro realizaci těchto cílů program s 
ohledem na zásadu rovného zacházení pro 
muže a ženy a boj proti diskriminaci
zasáhne tím, že podpoří:
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Odůvodnění

Les actions développées par le programme doivent tenir compte de la nécessité d'assurer 
l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 bod 1 úvodní část

1. Posílit dovednosti evropských 
audiovizuálních odborníků v oblastech 
vývoje, distribuce/vysílání a propagace, aby 
se zlepšila jakost a potenciál evropských 
audiovizuálních děl. Program podporuje 
zejména akce týkající se:

1. Posílit, při dodržování zásady rovnosti 
příležitostí a rovného zacházení, dovednosti 
evropských audiovizuálních odborníků 
v oblastech vývoje, distribuce/vysílání a 
propagace, aby se zlepšila jakost a potenciál 
evropských audiovizuálních děl. Program 
podporuje zejména akce týkající se:

Odůvodnění

Le renforcement des compétences des professionnels de l'audiovisuel doit se faire dans le 
respect des principes d'égalité des chances et de traitement de manière à permettre un accès 
pour tous à la formation.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 12 odst. 2 odrážka 3a (nová)

- zajistit uplatňování zásady rovnosti 
příležitostí a rovného zacházení

Odůvodnění

Les Media desks doivent œuvrer en respectant les principes d'égalité des chances et de
traitement pour tous. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 13 odst. 1 písm. d)

(d) přispíváním do boje proti všem formám 
diskriminace založené na pohlaví, rase 
nebo etnickém původu, náboženství nebo 
přesvědčení, invaliditě, věku nebo sexuální 

(d) přispíváním k podpoře rovného 
zacházení pro muže a ženy a k boji proti 
jakýmkoli formám diskriminace;
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orientaci;

Odůvodnění

Le programme MEDIA 2007 doit contribuer à promouvoir le principe de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et à la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 13 odst. 1 písm. e)

(e) přispíváním do diskuse a informování o 
Evropské unii jako prostoru míru, prosperity 
a bezpečnosti.

(e) přispíváním do diskuse a informování o 
Evropské unii jako prostoru rovnosti, míru, 
svobody, prosperity a bezpečnosti a 
spravedlnosti.

Odůvodnění

Outre un espace de paix, de prospérité et de sécurité, l'Union Européenne est aussi un espace 
d'égalité pour tous, de liberté et de justice et le Programme MEDIA doit contribuer à 
véhiculer ces valeurs auprès des citoyens.


