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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Az európai audiovizuális iparág 
elsődleges szerepet játszik az európai 
polgárság felemelkedésében, mivel az 
napjainkban az európaiak és különösen a 
fiatalok számára a kulturális értékek egyik fő 
közvetítője. A közösségi segítségnyújtással 
az európai audiovizuális iparág képes lehet 
az európai polgárság összetartására. A 
közösségi segítségnyújtás az iparág 
versenyképességének fokozását, különösen a 
nem nemzeti európai alkotások piaci 
részarányának növelését célozza meg.

(1) Az európai audiovizuális iparág 
elsődleges szerepet játszik az európai 
polgárság felemelkedésében, mivel az 
napjainkban az európaiak és különösen a 
fiatalok számára az Unió alapvető, szociális 
és kulturális értékeinek egyik fő közvetítője. 
A közösségi segítségnyújtással az európai 
audiovizuális iparág képes lehet az európai 
polgárság összetartására. A közösségi 
segítségnyújtás az iparág 
versenyképességének fokozását, különösen a 
nem nemzeti európai alkotások piaci 
részarányának növelését célozza meg.

Indokolás

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.

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) Ugyancsak szükségszerű az aktív 
polgárság felemelése és a kirekesztés 
minden egyes formája, beleértve a 
rasszizmust és az idegengyűlöletet, ellen 
folytatott küzdelem fokozása.

(2) Ugyancsak szükségszerű az aktív 
polgárság felemelése és az emberi méltóság 
elve tiszteletben tartásának, a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
előmozdításának fokozása és a kirekesztés 
minden egyes formája, beleértve a 
rasszizmust és az idegengyűlöletet, ellen 
folytatott küzdelem fokozása.

Indokolás

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 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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à la lutte contre toutes les formes de discriminations.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) Az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 3. cikke kiköti, hogy minden, a 
Szerződésben említett cselekvési program 
esetében, a Közösségnek a 
szabálytalanságok kiküszöbölésére, 
valamint a férfiak és nők között az egyenlő 
elbánás elvének biztosítására kell 
törekednie.

(9) A program keretében hozott valamennyi 
intézkedésnek hozzá kell járulnia az 
egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez, 
valamint a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség biztosításához az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 3. cikkének 
megfelelően.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
1. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Az audiovizuális iparág az európai 
kulturális értékek közvetítésének és 
felvirágoztatásának egyik legfőbb eszköze. 
A program az audiovizuális iparág gazdasági 
szempontból történő megerősítését 
irányozza elő, azért, hogy az minél inkább 
képes legyen a kultúra terén a szóban forgó 
feladat betöltésére.

(2) Az audiovizuális iparág az európai 
alapvető, szociális és kulturális értékek 
közvetítésének és felvirágoztatásának egyik 
legfőbb eszköze. A program az audiovizuális
iparág gazdasági szempontból történő 
megerősítését irányozza elő, azért, hogy az 
minél inkább képes legyen a kultúra terén a 
szóban forgó feladat betöltésére.

Indokolás

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.

Módosítás: 5
1. cikk (3) bekezdés bevezető rész

(3) E célkitűzések megvalósítása érdekében 
a program az alábbiak támogatásával valósul 
meg:

(3) E célkitűzések megvalósítása érdekében 
a program – szem előtt tartva a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség és a 
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megkülönböztetés elleni küzdelem elveit –
az alábbiak támogatásával valósul meg:

Indokolás

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.

Módosítás: 6
3. cikk 1. pont bevezető rész

1. Az audiovizuális iparágban dolgozó 
európai szakemberek hozzáértésének 
javítása a kidolgozás, a gyártás, a 
forgalmazás/terjesztés, valamint a promóció 
területén, annak érdekében, hogy az európai 
audiovizuális alkotások minősége és teljesítő 
képessége javuljon. A program az alábbi 
cselekvési programokat támogatja:

1. Az esélyegyenlőség és az egyenlő 
bánásmód elvének tiszteletben tartása 
mellett az audiovizuális iparágban dolgozó 
európai szakemberek hozzáértésének 
javítása a kidolgozás, a gyártás, a 
forgalmazás/terjesztés, valamint a promóció 
területén, annak érdekében, hogy az európai 
audiovizuális alkotások minősége és teljesítő 
képessége javuljon. A program az alábbi 
cselekvési programokat támogatja:

Indokolás

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.

Módosítás: 7
12. cikk (2) bekezdés 3a francia bekezdés(új)

- biztosítaniuk kell az esélyegyenlőség és az 
egyenlő bánásmód elveinek alkalmazását

Indokolás

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

Módosítás: 8
13. cikk (1) bekezdés d) pont

d) hozzájárulva minden nemi, faji, etnikai, 
vallási vagy meggyőződésből, hátrányos 

d) hozzájárulva a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség előmozdításához és a 
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helyzetből, életkorból vagy szexuális 
irányultságból eredő megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez;

megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelemhez;

Indokolás

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.

Módosítás: 9
13. cikk (1) bekezdés e) pont

e) hozzájárulva az Európai Unióról, mint a 
béke, a jólét és a biztonság térségéről szóló 
vitákhoz, tájékoztatásokhoz.

e) hozzájárulva az Európai Unióról, mint az 
egyenlőség, a béke, a szabadság, a jólét, a 
biztonság és az igazságosság térségéről 
szóló vitákhoz, tájékoztatásokhoz.

Indokolás

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.


