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KRÓTKIE UZASADNIENIE (wersja francuska)

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.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

(1) Europejski sektor audiowizualny ma do 
odegrania niezwykle ważną rolę w procesie 
kształtowania się europejskiej świadomości 
obywatelskiej, ponieważ stanowi on jeden z 
głównych środków przekazu wartości 
kulturalnych w społecznościach 
europejskich, zwłaszcza w środowiskach 
młodzieżowych. Dzięki wsparciu 
Wspólnoty, sektor audiowizualny będzie 
mógł stać się spoiwem europejskich 
społeczności obywatelskich. Wsparcie to ma 
na celu wzmocnienie jego konkurencyjności, 
a w szczególności zwiększenie udziału w 
rynku europejskim zagranicznych utworów 
europejskich.

(1) Europejski sektor audiowizualny ma do 
odegrania niezwykle ważną rolę w procesie 
kształtowania się europejskiej świadomości 
obywatelskiej, ponieważ stanowi on jeden z 
głównych środków przekazu podstawowych 
wartości społecznych i kulturalnych Unii w 
społecznościach europejskich, zwłaszcza w 
środowiskach młodzieżowych. Dzięki 
wsparciu Wspólnoty, sektor audiowizualny 
będzie mógł stać się spoiwem europejskich 
społeczności obywatelskich. Wsparcie to ma 
na celu wzmocnienie jego konkurencyjności, 
a w szczególności zwiększenie udziału w 
rynku europejskim zagranicznych utworów 
europejskich.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

(2) Konieczne jest wspieranie aktywnej 
postawy obywatelskiej oraz walki przeciwko 
wszelkim formom dyskryminacji, z 
rasizmem i ksenofobią włącznie.

(2) Konieczne jest również wspieranie 
aktywnej postawy obywatelskiej,
poszanowania zasady godności osoby 
ludzkiej, promowania równości kobiet i 
mężczyzn oraz walki przeciwko wszelkim 
formom dyskryminacji i marginalizacji, z 
rasizmem i ksenofobią włącznie.

Uzasadnienie

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 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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à la lutte contre toutes les formes de discriminations.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) Art. 3 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską stanowi, iż we 
wszystkich działaniach określonych w 
niniejszym artykule Wspólnota zmierza do 
zniesienia nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet.

(9) Działania przewidziane w ramach tego 
programu powinny przyczyniać się do 
zniesienia nierówności oraz wspierania 
równości kobiet i mężczyzn, zgodnie z art. 3 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 2 akapit 1

2. Sektor audiowizualny jest 
najważniejszym środkiem przekazu 
pozwalającym rozpowszechniać oraz 
rozwijać europejskie wartości kulturalne. 
Celem programu jest wzmocnienie 
ekonomiczne sektora audiowizualnego, aby 
mógł on jak najlepiej wypełniać swoją rolę 
kulturową.

2. Sektor audiowizualny jest 
najważniejszym środkiem przekazu 
pozwalającym rozpowszechniać oraz 
rozwijać podstawowe europejskie wartości 
społeczne i kulturalne. Celem programu jest 
wzmocnienie ekonomiczne sektora 
audiowizualnego, aby mógł on jak najlepiej 
wypełniać swoją rolę kulturową.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 1 ustęp 3, część wprowadzająca

3. Aby zrealizować te cele, program działa 
wspierając:

3. Aby zrealizować te cele, program, przy 
uwzględnieniu zasady równości kobiet i 
mężczyzn i walki z dyskryminacją, działa 
wspierając:
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Artykuł 3 punkt 1, część wprowadzająca

1. wspomagać rozwój umiejętności 
europejskich profesjonalistów z sektora 
audiowizualnego w dziedzinie 
przygotowania projektu, produkcji, 
dystrybucji / rozpowszechniania oraz 
promocji, wpływając w ten sposób na 
poprawę jakości oraz wzmacnianie 
potencjału europejskich utworów 
audiowizualnych. Program szczególnie 
wpiera działania obejmujące:

1. wspomagać, w poszanowaniu dla zasady 
równości szans i wynagrodzenia, rozwój 
umiejętności europejskich profesjonalistów 
z sektora audiowizualnego w dziedzinie 
przygotowania projektu, produkcji, 
dystrybucji / rozpowszechniania oraz 
promocji, wpływając w ten sposób na 
poprawę jakości oraz wzmacnianie 
potencjału europejskich utworów 
audiowizualnych. Program szczególnie 
wpiera działania obejmujące:

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
Artykuł 12 ustęp 2 tiret 3b (nowy)

- zapewniać stosowanie zasady równości 
szans i wynagrodzenia.

Uzasadnienie

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

Poprawka 8
Artykuł 13 ustęp 1 litera (d)

(d) wspieranie walki z wszelkimi formami 
dyskryminacji związanej z płcią, rasą lub 
pochodzeniem etnicznym, religią lub 
przekonaniami, niepełnosprawnością, 

(d) wspieranie promowania równości kobiet 
i mężczyzn i walki z wszelkimi formami 
dyskryminacji;
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wiekiem lub orientacją seksualną;

Uzasadnienie

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.

Poprawka 9
Artykuł 13 ustęp 1 litera (e)

(e) wkład w debatę oraz informacje na temat 
Unii Europejskiej jako przestrzeni pokoju, 
dobrobytu i bezpieczeństwa.

(e) wkład w debatę oraz informacje na temat 
Unii Europejskiej jako przestrzeni równości,
pokoju, wolności, dobrobytu,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Uzasadnienie

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.


