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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdottamalle Media 2007 –ohjelmalle, joka on jatkoa 31.12.2006 
päättyville Media Plus ja Media Koulutus –ohjelmille, on osoitettu 1 055 euron suuruiset 
määrärahat.  

Uuden ohjelman tarkoituksena on:

– vaalia ja lujittaa Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja elokuva- ja 
audiovisuaalialan kulttuuriperintöä sekä taata, että se on eurooppalaisten ulottuvilla, ja 
edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua;

– lisätä eurooppalaisten audiovisuaaliteosten levitystä Euroopan unionissa ja sen 
ulkopuolella;

– parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä avoimilla ja kilpailuun perustuvilla 
markkinoilla Lissabonin strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Media 2007 –ohjelmalla edistetään Euroopan audiovisuaaliteollisuuden kehityspotentiaalia 
luomalla suotuisa sosiaalinen ja taloudellinen ympäristö erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille. 

Euroopan audiovisuaalialalla on merkittävän poliittisen ja kulttuurisen arvon lisäksi runsaasti 
sosiaalista ja taloudellista potentiaalia. Tässä mielessä audiovisuaaliteollisuuden 
kilpailukyvyn parantamisella voi olla myönteisiä vaikutuksia työllisyyden kasvuun koko 
unionissa. Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että 
"sisältöteollisuus luo lisäarvoa hyödyntämällä ja verkottamalla Euroopan kulttuurista 
moninaisuutta". 

Taloudellisten vaikutustensa lisäksi audiovisuaaliala toimii unionin sosiaalisten ja 
kulttuuristen perusarvojen tärkeänä välittäjänä, joten sillä on myös tärkeä asema
eurooppalaisen identiteetin ja kansalaisuuden rakentajana. 

Lausunnon valmistelija pitää näin ollen erittäin tärkeänä sitä, että ohjelmassa suunnitellut 
toimet toteutetaan noudattaen ihmisarvon kunnioittamisen, naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämisen ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisen tärkeimpiä periaatteita. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Euroopan audiovisuaalialalla on 
keskeinen asema Euroopan kansalaisuuden 
kehittämisessä, sillä se on nykyisin yksi 
tärkeimmistä kulttuuriarvojen välittäjistä 
eurooppalaisille ja erityisesti nuorille. 
Yhteisön tuen tarkoituksena on auttaa 
Euroopan audiovisuaalialaa täyttämään 
tehtävänsä Euroopan kansalaisuuden 
lujittajana. Sen avulla pyritään vahvistamaan 
Euroopan kilpailukykyä ja erityisesti 
kasvattamaan muiden kuin kotimaisten 
eurooppalaisten teosten markkinaosuutta 
Euroopassa.

(1)Euroopan audiovisuaalialalla on 
keskeinen asema Euroopan kansalaisuuden 
kehittämisessä, sillä se on nykyisin yksi 
tärkeimmistä unionin perusarvojen sekä
sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen
välittäjistä eurooppalaisille ja erityisesti 
nuorille. Yhteisön tuen tarkoituksena on 
auttaa Euroopan audiovisuaalialaa 
täyttämään tehtävänsä Euroopan 
kansalaisuuden lujittajana. Sen avulla 
pyritään vahvistamaan Euroopan 
kilpailukykyä ja erityisesti kasvattamaan 
muiden kuin kotimaisten eurooppalaisten 
teosten markkinaosuutta Euroopassa.

Perustelu

Ohjelman on välitettävä väestölle kulttuuriarvojen lisäksi unionin perusarvoja ja sosiaalisia 
arvoja edistääkseen Euroopan kansalaisuuden kehittymistä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) On myös tarpeen edistää aktiivista 
kansalaisuutta ja lujittaa syrjäytymisen 
torjuntaa sen kaikissa muodoissa, rasismi ja 
muukalaisviha mukaan luettuina.

(2) On myös tarpeen edistää aktiivista 
kansalaisuutta ja lujittaa ihmisarvon 
kunnioittamisen periaatteen noudattamista 
sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
edistämistä sekä syrjinnän ja syrjäytymisen 
torjuntaa sen kaikissa muodoissa, rasismi ja 
muukalaisviha mukaan luettuina.

Perustelu

Euroopan audiovisuaalialan on vahvistettava ihmisarvon kunnioittamisen periaatteen 
noudattamista, edistettävä osaltaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja oltava mukana 
torjumassa kaikenlaista syrjintää.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 3 artiklassa 
määrätään, että toteuttaessaan kyseisessä 
artiklassa tarkoitettua toimintaan yhteisö 
pyrkii poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa.

(9) Ohjelmassa suunnitelluilla toimilla on 
osaltaan poistettava eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä ja edistettävä miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Media-ohjelman yhteydessä toteutettavilla toimilla on osaltaan vahvistettava sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja torjuttava kaikkia syrjintämuotoja.

Tarkistus 4
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Audiovisuaaliala toimii eurooppalaisten 
kulttuuriarvojen levittämisen ja 
kukoistuksen keskeisenä välittäjänä.
Ohjelmalla pyritään vahvistamaan 
taloudellisesti audiovisuaalialaa, jotta se voi 
täyttää kulttuuritehtävänsä mahdollisimman 
hyvin.

2. Audiovisuaaliala toimii eurooppalaisten 
perusarvojen sekä sosiaalisten ja
kulttuuristen arvojen levittämisen ja 
kukoistuksen keskeisenä välittäjänä.
Ohjelmalla pyritään vahvistamaan 
taloudellisesti audiovisuaalialaa, jotta se voi 
täyttää kulttuuritehtävänsä mahdollisimman 
hyvin. 

Perustelu

Ohjelman on välitettävä väestölle kulttuuriarvojen lisäksi unionin perusarvoja ja sosiaalisia 
arvoja edistääkseen Euroopan kansalaisuuden kehittymistä.

Tarkistus 5
1 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
ohjelmasta tuetaan seuraavia toimia: 

3. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
ohjelmasta tuetaan miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon periaatteet ja syrjinnän 
torjuminen huomioon ottaen seuraavia 
toimia:

Perustelu

Ohjelmassa suunnitelluissa toimissa on otettava huomioon tarve varmistaa miesten ja naisten 
välinen tasa-arvo ja torjua syrjintä.
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Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Eurooppalaisten audiovisuaalialan 
ammattilaisten pätevyyden vahvistaminen 
kehittämisen, tuotannon, levityksen ja 
jakelun sekä myynninedistämisen aloilla 
eurooppalaisten audiovisuaaliteosten laadun 
ja potentiaalin parantamiseksi. Ohjelmasta 
tuetaan erityisesti seuraavia toimintoja: 

1. Eurooppalaisten audiovisuaalialan 
ammattilaisten pätevyyden vahvistaminen 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja 
kohtelun periaatteita noudattaen 
kehittämisen, tuotannon, levityksen ja 
jakelun sekä myynninedistämisen aloilla 
eurooppalaisten audiovisuaaliteosten laadun 
ja potentiaalin parantamiseksi. Ohjelmasta 
tuetaan erityisesti seuraavia toimintoja: 

Perustelu

Audiovisuaalialan ammattilaisten pätevyyttä on vahvistettava noudattaen yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien ja kohtelun periaatteita tarjoamalla kaikille pääsy koulutukseen.

Tarkistus 7
12 artiklan 2 kohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– Yhteyspisteellä on varmistettava 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 

Perustelu

Media desk –yhteispisteiden toiminnassa on noudatettava yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
ja kohtelun periaatteita. 

Tarkistus 8
13 artiklan 1 kohdan d alakohta

(d) edistämällä kaikkien sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaan, ikään taikka 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvien syrjintämuotojen torjuntaa; 

(d) edistämällä miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa ja torjumalla kaikkia 
syrjintämuotoja;

Perustelu

Media 2007 -ohjelmalla on osaltaan edistettävä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
torjuttava kaikkia syrjintämuotoja.
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Tarkistus 9
13 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) edistämällä keskustelua ja tiedotusta 
Euroopan unionista rauhaan, vaurauteen ja
turvallisuuteen perustuvana alueena.

(e) edistämällä keskustelua ja tiedotusta 
Euroopan unionista tasa-arvoon, rauhaan, 
vapauteen, vaurauteen, turvallisuuteen ja 
oikeuteen perustuvana alueena.

Perustelu

Euroopan unioni on rauhan, vaurauden ja turvallisuuden lisäksi myös kaikkien välisen tasa-
arvon, vapauden ja oikeuden alue ja Media-ohjelman on osaltaan välitettävä näitä arvoja 
kansalaisille.


