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KORT BEGRUNDELSE

Programmet Media 2007, som Kommissionen har foreslået med en finansieringsramme på 
1.055 mio. EUR, skal afløse programmerne Media Plus og Media-uddannelse, der udløber 
den 31. december 2006.

Det nye program har til formål:

- at bevare og forbedre kulturel forskelligartethed i Europa, herunder kulturarven på 
film- og av-området, sikre tilgængeligheden for de europæiske borgere og fremme 
tværkulturel dialog

- øge omløbet af europæiske av-værker både inden for og uden for EU

- styrke den europæiske av-sektors konkurrenceevne inden for rammerne af et åbent og 
konkurrencedygtigt marked med henblik på at bidrage til at realisere de målsætninger, 
der er fastlagt i Lissabon-strategien.

Media 2007-programmet skal bidrage til at øge og stimulere den europæiske av-industris 
udviklingspotentiale ved at skabe et gunstigt socioøkonomisk miljø, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder.

Den europæiske av-sektor er ikke kun af stor politisk og kulturel værdi, men giver også store 
muligheder på det sociale og økonomiske område. I den forbindelse kan en mere 
konkurrencedygtig av-industri have gunstig indflydelse på væksten og beskæftigelsen i hele 
EU. På Det Europæiske Råds møde i Lissabon blev det i konklusionerne sagt, at 
“indholdsindustrier skaber værditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle 
mangfoldighed via netværk”.

Ud over av-sektorens økonomiske virkninger er sektoren i høj grad medvirkende til at fremme 
og udvikle EU's grundlæggende, sociale og kulturelle værdier og spiller følgelig en vigtig 
rolle i bestræbelserne på at skabe en europæisk identitet og et europæisk medborgerskab.

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at det er absolut nødvendigt, at de planlagte aktioner 
under programmet gennemføres i overensstemmelse med de vigtige principper om den 
menneskelige værdighed, fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Den europæiske av-sektor er af central 
betydning for tilblivelsen af 
unionsborgerskabet, da den i dag delvist er 
bestemmende for, hvordan der gives udtryk 
for kulturelle værdier over for europæerne, 
herunder navnlig de unge. 
Fællesskabsstøtten har til formål at give den 
europæiske av-sektor mulighed for at 
udfylde sin rolle som omdrejningspunkt for 
unionsborgerskabet. Den har til formål at 
styrke konkurrenceevnen og navnlig at øge 
værkernes markedsandel uden for 
produktionslandet i Europa.

(1) Den europæiske av-sektor er af central 
betydning for tilblivelsen af 
unionsborgerskabet, da den i dag delvist er 
bestemmende for, hvordan der gives udtryk 
for de grundlæggende, sociale og kulturelle 
værdier over for europæerne, herunder 
navnlig de unge. Fællesskabsstøtten har til 
formål at give den europæiske av-sektor 
mulighed for at udfylde sin rolle som 
omdrejningspunkt for unionsborgerskabet. 
Den har til formål at styrke 
konkurrenceevnen og navnlig at øge 
værkernes markedsandel uden for 
produktionslandet i Europa.

Begrundelse

Programmet skal bidrage til at bibringe borgerne ikke blot EU's kulturelle, men også dets 
grundlæggende og sociale værdier for at medvirke til at skabe et europæisk medborgerskab.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) Det er ligeledes nødvendigt at fremme 
aktivt medborgerskab og at styrke 
bekæmpelsen af udstødelse i alle former, 
herunder racisme og fremmedhad.

(2) Det er ligeledes nødvendigt at fremme 
aktivt medborgerskab og at styrke respekten 
for princippet om den menneskelige 
værdighed, fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd og øge bekæmpelsen af 
forskelsbehandling og udstødelse i alle 
former, herunder racisme og fremmedhad.

Begrundelse

Den europæiske av-sektor skal bidrage til at styrke respekten for princippet om den 
menneskelige værdighed, til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og til at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Artikel 3 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab bestemmer, at i 
forbindelse med alle de aktiviteter, der er 
nævnt i artiklen, skal Fællesskabet 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

(9) Aktionerne under programmet bør 
bidrage til at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder i 
overensstemmelse med artikel 3 i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Begrundelse

De aktioner, der gennemføres som led i Media-programmet, skal bidrage til at fremme 
ligestilling mellem kønnene og til at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1

2. Av-sektoren er i høj grad bestemmende 
for hvordan europæerne giver udtryk for og 
fremmer kulturelle værdier. Programmet har 
til formål at styrke av-sektoren økonomisk 
med henblik på at give den mulighed for at 
udfylde sin rolle på det kulturelle område 
bedre.

2. Av-sektoren er i høj grad bestemmende 
for, hvordan europæerne giver udtryk for og 
fremmer de grundlæggende, sociale og
kulturelle værdier. Programmet har til 
formål at styrke av-sektoren økonomisk med 
henblik på at give den mulighed for at 
udfylde sin rolle på det kulturelle område 
bedre.

Begrundelse

Programmet skal bidrage til at bibringe borgerne ikke blot EU's kulturelle, men også dets 
grundlæggende og sociale værdier for at medvirke til at skabe et europæisk medborgerskab.

Ændringsforslag 5
Artikel 1, stk. 3, indledning

3. Med henblik på at nå disse mål gives der 
under programmet støtte til:

3. Med henblik på at nå disse mål og under 
hensyn til principperne om ligestilling 
mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling gives 
der under programmet støtte til:

Begrundelse

De aktioner, der gennemføres under programmet, skal tage hensyn til, at det er nødvendigt at 
sikre ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpe enhver form for forskelsbehandling.
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Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1, indledning

1. Forbedring af kvalifikationerne blandt 
branchefolk i av-sektoren inden for 
udvikling, produktion, 
distribution/udbredelse og markedsføring 
med henblik på at forbedre europæiske av-
værkers kvalitet og potentiale. Programmet 
støtter navnlig aktioner vedrørende:

1. Under overholdelse af principperne om 
lige muligheder for og ligebehandling af 
kvinder og mænd: forbedring af 
kvalifikationerne blandt branchefolk i av-
sektoren inden for udvikling, produktion, 
distribution/udbredelse og markedsføring 
med henblik på at forbedre europæiske av-
værkers kvalitet og potentiale. Programmet 
støtter navnlig aktioner vedrørende:

Begrundelse

Kvalifikationerne blandt branchefolk i av-sektoren skal forbedres under overholdelse af 
principperne om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd for at sikre alle 
samme adgang til uddannelse.

Ændringsforslag 7
Artikel 12, stk. 2, led 3 a (nyt)

- sikre anvendelse af principperne om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
kvinder og mænd.

Begrundelse

Media-kontorerne skal i deres virke overholde principperne om lige muligheder for og 
ligebehandling af alle.

Ændringsforslag 8
Artikel 13, stk. 1, litra d

(d) Bidrag til at bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grundlag af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

(d) Bidrag til at fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd og bekæmpe alle former 
for forskelsbehandling.

Begrundelse

Media 2007-programmet skal bidrage til at fremme princippet om ligestilling mellem kvinder 
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og mænd og til at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 9
Artikel 13, stk. 1, litra e

(e) Bidrag til debatten om og kendskabet til 
EU som et område præget af fred, velstand 
og sikkerhed.

(e) Bidrag til debatten om og kendskabet til 
EU som et område præget af lighed, fred, 
frihed, velstand, sikkerhed og retfærdighed.

Begrundelse

Ud over at være et område præget af fred, velstand og sikkerhed er EU også et område, der 
er præget af lighed for alle, frihed og retfærdighed, og Media-programmet skal bidrage til at 
formidle disse værdier til borgerne.


