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BEKNOPTE MOTIVERING

Het door de Commissie voorgestelde programma MEDIA 2007, waarvoor de financiële 
middelen zijn vastgesteld op 1.055 miljoen euro, is bedoeld als vervolg op de programma's 
MEDIA Plus en MEDIA Opleiding die op 31 december 2006 aflopen.

Het nieuwe programma heeft de volgende algemene doelstellingen:

- de Europese culturele diversiteit en het Europese film- en audiovisuele erfgoed behouden 
en bevorderen, dit erfgoed toegankelijk maken voor de Europese burgers en interculturele 
dialoog bevorderen;

- de circulatie van Europese audiovisuele werken binnen en buiten de Europese Unie 
bevorderen;

- het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector vergroten op een open en 
concurrerende markt, om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen die in 
het kader van de strategie van Lissabon zijn vastgesteld.

Het programma MEDIA 2007 moet bijdragen aan de expansie/bevordering van het 
ontwikkelingspotentieel van de Europese audiovisuele industrie door een gunstig sociaal-
economisch klimaat te scheppen, met name voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

De Europese audiovisuele sector is niet alleen politiek en cultureel van groot belang, maar 
heeft ook een sterk sociaal en economisch potentieel. In dit opzicht kan een beter 
concurrentievermogen van de audiovisuele industrie positieve gevolgen hebben voor de groei 
en de werkgelegenheid in geheel de Unie. De conclusies van de Europese Raad van Lissabon 
stellen overigens dat "de inhoudsindustrie een meerwaarde schept door de Europese culturele 
diversiteit te exploiteren en via netwerken te verspreiden".

Afgezien van de economische impact vervult de audiovisuele sector een essentiële rol bij de 
bevordering en de ontwikkeling van de fundamentele, sociale en culturele waarden van de 
Unie en is hij bijgevolg van groot belang voor het ontstaan van een Europese identiteit en een 
Europees burgerschap.

De rapporteur is van oordeel dat het absoluut noodzakelijk is dat de acties waarin het 
programma voorziet, worden uitgevoerd overeenkomstig de essentiële beginselen van 
waardigheid van de menselijke persoon, bevordering van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen en bestrijding van elke vorm van discriminatie.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Bij de totstandkoming van Europees 
burgerschap is een zeer belangrijke rol 
weggelegd voor de Europese audiovisuele 
sector. Voor de Europeanen, en met name 
jongeren, is de audiovisuele sector vandaag 
de dag immers een van de voornaamste 
vehikels voor culturele waarden. 
Communautaire steun moet de audiovisuele 
sector in staat stellen als bindmiddel voor 
Europees burgerschap te werken. Doel is het 
concurrentievermogen van de sector te 
versterken en met name het marktaandeel 
van niet-nationale Europese werken in 
Europa te vergroten.

(1) Bij de totstandkoming van Europees 
burgerschap is een zeer belangrijke rol 
weggelegd voor de Europese audiovisuele 
sector. Voor de Europeanen, en met name 
jongeren, is de audiovisuele sector vandaag 
de dag immers een van de voornaamste 
vehikels voor fundamentele, sociale en 
culturele waarden van de Unie. 
Communautaire steun moet de audiovisuele 
sector in staat stellen als bindmiddel voor 
Europees burgerschap te werken. Doel is het 
concurrentievermogen van de sector te 
versterken en met name het marktaandeel 
van niet-nationale Europese werken in 
Europa te vergroten.

Motivering

Het programma moet ertoe bijdragen niet alleen de culturele waarden maar ook de 
fundamentele en sociale waarden van de Unie aan de bevolking over te dragen, om bij te 
dragen aan de totstandkoming van Europees burgerschap.

Amendement 2
Overweging 2

(2) Voorts moet actief burgerschap worden 
bevorderd en moeten alle vormen van 
uitsluiting, en met name racisme en 
vreemdelingenhaat, sterker worden 
bestreden.

(2) Voorts moet actief burgerschap worden 
bevorderd, moeten de eerbiediging van het 
beginsel van waardigheid van de 
menselijke persoon, de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en de 
strijd tegen discriminatie worden versterkt
en moeten alle vormen van uitsluiting, en 
met name racisme en vreemdelingenhaat, 
sterker worden bestreden.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

De Europese audiovisuele sector moet bijdragen aan de versterking van het beginsel van 
waardigheid van de menselijke persoon, bevordering van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen en bestrijding van elke vorm van discriminatie.

Amendement 3
Overweging 9

(9) Krachtens artikel 3 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
streeft de Gemeenschap ernaar de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen.

(9) De acties in het kader van dit 
programma moeten bijdragen aan de 
opheffing van ongelijkheden en aan de 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen overeenkomstig artikel 3 van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

Motivering

De acties in het kader van het MEDIA-programma moeten bijdragen aan een sterkere 
bevordering van de gelijkheid van beide geslachten en aan de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie.

Amendement 4
Artikel 1, lid 2, alinea 1

2. De audiovisuele sector is een essentieel 
vehikel voor de overdracht en de 
ontwikkeling van Europese culturele 
waarden. Het programma beoogt de 
audiovisuele sector economisch te 
versterken zodat deze zijn culturele rol zo 
goed mogelijk kan vervullen.

2. De audiovisuele sector is een essentieel 
vehikel voor de overdracht en de 
ontwikkeling van de Europese 
fundamentele, sociale en culturele waarden. 
Het programma beoogt de audiovisuele 
sector economisch te versterken zodat deze 
zijn culturele rol zo goed mogelijk kan 
vervullen.

Motivering

Het programma moet ertoe bijdragen niet alleen de culturele waarden maar ook de 
fundamentele en sociale waarden van de Unie aan de bevolking over te dragen, om bij te 
dragen aan de totstandkoming van Europees burgerschap.

Amendement 5
Artikel 1, lid 3, inleidende formule
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3. Om deze doelstellingen te verwezenlijken 
verleent het programma steun aan:

3. Om deze doelstellingen te verwezenlijken 
verleent het programma, met inachtneming 
van de beginselen van gelijkheid van 
vrouwen en mannen en bestrijding van 
discriminatie, steun aan:

Motivering

De acties in het kader van het programma moeten rekening houden met het feit dat het nodig 
is de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie te waarborgen.

Amendement 6
Artikel 3, punt 1, inleidende formule

1. de vaardigheden van professionals in de 
Europese audiovisuele sector op het gebied 
van ontwikkeling, productie, 
distributie/verspreiding en promotie 
verbeteren teneinde de kwaliteit en het 
potentieel van de Europese audiovisuele 
werken te verhogen. Het programma 
verleent met name steun aan acties in 
verband met:

1. met inachtneming van de beginselen van 
gelijke kansen en gelijke behandeling, de 
vaardigheden van professionals in de 
Europese audiovisuele sector op het gebied 
van ontwikkeling, productie, 
distributie/verspreiding en promotie 
verbeteren teneinde de kwaliteit en het 
potentieel van de Europese audiovisuele 
werken te verhogen. Het programma 
verleent met name steun aan acties in 
verband met:

Motivering

Bij de verbetering van de vaardigheden van professionals in de audiovisuele sector moeten de 
beginselen van gelijke kansen en gelijke behandeling worden geëerbiedigd om de toegang tot 
opleiding voor iedereen mogelijk te maken.

Amendement 7
Artikel 12, lid 2, streepje 3 bis (nieuw)

- ze moeten de toepassing van de beginselen 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
waarborgen.

Motivering

De MEDIA-desks moeten de beginselen van gelijke kansen en gelijke behandeling voor 
iedereen eerbiedigen.
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Amendement 8
Artikel 13, lid 1, letter d)

d) bij te dragen tot de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid;

d) bij te dragen tot de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en van 
de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie;

Motivering

Het programma MEDIA 2007 moet bijdragen aan de bevordering van het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en van de bestrijding van elke vorm van discriminatie.

Amendement 9
Artikel 13, lid 1, letter e)

e) bij te dragen tot discussie en voorlichting 
over de Europese Unie als ruimte van vrede, 
welvaart en veiligheid.

e) bij te dragen tot discussie en voorlichting 
over de Europese Unie als ruimte van 
gelijkheid, vrede, vrijheid, welvaart,
veiligheid en rechtvaardigheid.

Motivering

Naast een ruimte van vrede, welvaart en veiligheid is de Europese Unie ook een ruimte van 
gelijkheid voor iedereen, vrijheid en rechtvaardigheid, en het MEDIA-programma moet 
bijdragen aan de overdracht van deze waarden aan de burgers.


