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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα MEDIA 2007 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το οποίο 
προβλέπεται κονδύλιο ύψους 1055 εκατομμυρίων ευρώ, αποσκοπεί να διαδεχθεί τα 
προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχους:

– τη διατήρηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και 
οπτικοακουστικής κληρονομιάς, την εξασφάλιση της προσβασιμότητάς 
της στους ευρωπαίους πολίτες καθώς και την προώθηση του 
διαπολιτισμικού διαλόγου·

– την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

− την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τομέα στο πλαίσιο μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής αγοράς.

Το πρόγραμμα MEDIA 2007 οφείλει να συμβάλει στην επέκταση/ τόνωση του δυναμικού 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό 
κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, ειδικότερα για τις ΜΜΕ.

Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας παρουσιάζει όχι μόνο μια μεγάλη πολιτική και 
πολιτιστική σημασία, αλλά και σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό δυναμικό. Από την 
άποψη αυτή, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οπτικοακουστικής βιομηχανίας μπορεί 
να έχει θετικές συνέπειες για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στο σύνολο της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, "οι 
βιομηχανίες περιεχομένου δημιουργούν προστιθέμενη αξία με την αξιοποίηση και δικτύωση 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας".

Παράλληλα προς τον εν λόγω οικονομικό αντίκτυπο, ο οπτικοακουστικός τομέας αποτελεί 
ουσιαστικό φορέα προώθησης και ανάπτυξης των θεμελιωδών , κοινωνικών και πολιτιστικών 
αξιών της Ένωσης και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας.

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης πρεσβεύει την άποψη ότι οι δράσεις που προβλέπονται από το 
πρόγραμμα, θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις ουσιαστικές αρχές περί ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταπολέμησης 
όλων των μορφών διάκρισης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας 
έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας του ευρωπαίου 
πολίτη, διότι αποτελεί σήμερα τον κύριο 
φορέα μεταλαμπάδευσης πολιτιστικών 
αξιών στους Ευρωπαίους, και ιδίως στους 
νέους. Η κοινοτική υποστήριξη έχει ως 
στόχο να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό τομέα να εκπληρώσει το 
ρόλο του ως θεμελίου της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη. Αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και 
συγκεκριμένα στην αύξηση του μεριδίου 
που καταλαμβάνουν στην αγορά της 
Ευρώπης τα μη εθνικά ευρωπαϊκά έργα.

(1) Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας 
έχει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας του ευρωπαίου 
πολίτη, διότι αποτελεί σήμερα τον κύριο 
φορέα μεταλαμπάδευσης των θεμελιωδών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών της 
Ένωσης στους Ευρωπαίους, και ιδίως στους 
νέους. Η κοινοτική υποστήριξη έχει ως 
στόχο να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό τομέα να εκπληρώσει το 
ρόλο του ως θεμελίου της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη. Αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και 
συγκεκριμένα στην αύξηση του μεριδίου 
που καταλαμβάνουν στην αγορά της 
Ευρώπης τα μη εθνικά ευρωπαϊκά έργα.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη μεταβίβαση όχι μόνο των πολιτιστικών αξιών, αλλά 
επίσης και των θεμελιωδών και κοινωνικών αξιών της Ένωσης στον πληθυσμό, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η ανάδυση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Είναι επίσης αναγκαία η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά και η 
ενίσχυση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας.

(2) Είναι επίσης αναγκαία η προαγωγή της 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά και η 
ενίσχυση του σεβασμού της αρχής της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προώθησης 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών  
και των προσπαθειών για την καταπολέμηση 
κάθε μορφής διακρίσεων και αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας οφείλει να συμβάλει στην ενίσχυση του σεβασμού της 
αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
προβλέπει ότι, σε όλες τις δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, η 
Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(9) Οι δράσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
οφείλουν να συμβάλουν στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA οφείλουν να συμβάλουν 
στην ενίσχυση της προώθησης της ισότητας μεταξύ των φύλων και στην καταπολέμηση όλων 
των μορφών διάκρισης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Ο οπτικοακουστικός τομέας αποτελεί 
ουσιαστικό φορέα για τη μεταλαμπάδευση 
και την άνθιση των ευρωπαϊκών 
πολιτιστικών αξιών. Το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του 
οπτικοακουστικού τομέα ώστε να μπορέσει 
να διαδραματίσει καλύτερα αυτόν τον 
πολιτιστικό ρόλο.

2. Ο οπτικοακουστικός τομέας αποτελεί 
ουσιαστικό φορέα για τη μεταλαμπάδευση 
και την άνθιση των ευρωπαϊκών 
θεμελιωδών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
αξιών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 
οικονομική ενίσχυση του οπτικοακουστικού 
τομέα ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει 
καλύτερα αυτόν τον πολιτιστικό ρόλο.

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη μεταβίβαση όχι μόνο των πολιτιστικών αξιών, αλλά 
επίσης και των θεμελιωδών και κοινωνικών αξιών της Ένωσης στον πληθυσμό, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η ανάδυση μιας ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 3, εισαγωγή
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3. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, το 
πρόγραμμα παρεμβαίνει προσφέροντας 
υποστήριξη:

3. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, το 
πρόγραμμα παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις 
αρχές της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της καταπολέμησης όλων 
των μορφών διάκρισης, προσφέροντας 
υποστήριξη:

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την ανάγκη εξασφάλισης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, σημείο 1, εισαγωγή

1. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
ευρωπαίων επαγγελματιών του 
οπτικοακουστικού τομέα όσον αφορά την 
ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή/ 
διάδοση και την προώθηση, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας και του δυναμικού 
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει ενέργειες που 
αφορούν ιδίως:

1. Η ενίσχυση, σύμφωνα με τις αρχές της 
ισότητας των ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης, των δεξιοτήτων των 
ευρωπαίων επαγγελματιών του 
οπτικοακουστικού τομέα όσον αφορά την 
ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή/ 
διάδοση και την προώθηση, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας και του δυναμικού 
των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει ενέργειες που 
αφορούν ιδίως:

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, 
προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 12, παράγραφος 2, παύλα 3α (νέα)

- να διασφαλίζουν την εφαρμογή των 
αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης

Αιτιολόγηση

Τα MEDIA Desks οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης για όλους.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) συμβάλλοντας στην καταπολέμηση κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και 
σεξουαλικού προσανατολισμού·

δ) συμβάλλοντας στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
στην καταπολέμηση όλων των μορφών 
διάκρισης·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα MEDIA 2007 θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αρχής της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στην καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης.

Τροπολογία 9
Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) συμβάλλοντας στη συζήτηση και στην 
ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
χώρου ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας.

ε) συμβάλλοντας στη συζήτηση και στην 
ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
χώρου ισότητας, ειρήνης, ελευθερίας, 
ευημερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή δεν είναι μόνο ένα χώρος ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας, αλλά επίσης και 
ένας χώρος ισότητας για όλους, ελευθερίας και δικαιοσύνης, ενώ το Πρόγραμμα MEDIA
οφείλει να συμβάλει στη διάδοση των αξιών αυτών μεταξύ των πολιτών.


