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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O programa MEDIA 2007 proposto pela Comissão Europeia, que dispõe de uma dotação 
financeira de 1055 milhões de euros, destina-se a suceder aos programas MEDIA Plus e 
MEDIA Formação, que terminam em 31 de Dezembro de 2006. 

O novo programa visa: 

- preservar e valorizar a diversidade cultural europeia e o seu património cinematográfico e 
audiovisual, garantir o seu acesso aos cidadãos europeus e favorecer o diálogo intercultural; 

- aumentar a circulação das obras audiovisuais europeias dentro e fora da União Europeia;

- reforçar a competitividade do sector audiovisual europeu no âmbito de um mercado aberto e 
concorrencial, tendo em vista contribuir para a realização dos objectivos definidos no âmbito 
da Estratégia de Lisboa. 

O programa MEDIA 2007 deve contribuir para a expansão/estimulação do potencial de 
desenvolvimento da indústria audiovisual europeia, criando um ambiente socioeconómico 
favorável, em especial para as Pequenas e Médias Empresas. 

O sector audiovisual europeu tem não somente uma grande importância política e cultural, 
mas igualmente um forte potencial social e económico. Neste contexto, a melhoria da 
competitividade da indústria audiovisual pode ter efeitos positivos para o crescimento e o 
emprego em toda a União. As conclusões do Conselho Europeu de Lisboa estipulam, de resto, 
que "As indústrias de conteúdos são geradoras de valor acrescentado, explorando e colocando 
em rede a diversidade cultural europeia.". 

Para além das suas implicações económicas, o sector audiovisual é um vector essencial para a 
promoção e o desenvolvimento dos valores fundamentais, sociais e culturais da União e, por 
conseguinte, desempenha um papel importante na construção de uma identidade e cidadania 
europeias. 

O relator é, assim, de opinião que é absolutamente necessário que as acções previstas pelo 
programa sejam realizadas em conformidade com os princípios essenciais de dignidade da 
pessoa humana, de promoção da igualdade entre as mulheres e os homens e de combate a 
todas as formas de discriminação.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) O sector audiovisual europeu tem um 
papel primordial a desempenhar na 
emergência de uma cidadania europeia, 
porquanto constitui hoje um dos principais 
vectores de transmissão dos valores culturais 
junto dos europeus, e mormente dos jovens. 
O apoio comunitário visa permitir ao sector 
audiovisual europeu assumir o seu papel de 
cimentador da cidadania europeia. Tem por 
objectivo o reforço da sua competitividade 
do sector e em particular o aumento da quota 
de mercado na Europa das obras europeias 
não-nacionais.

(1) O sector audiovisual europeu tem um 
papel primordial a desempenhar na 
emergência de uma cidadania europeia, 
porquanto constitui hoje um dos principais 
vectores de transmissão dos valores 
fundamentais, sociais e culturais da União 
junto dos europeus, e mormente dos jovens. 
O apoio comunitário visa permitir ao sector 
audiovisual europeu assumir o seu papel de 
cimentador da cidadania europeia. Tem por 
objectivo o reforço da sua competitividade 
do sector e em particular o aumento da quota 
de mercado na Europa das obras europeias 
não-nacionais.

Justificação

O programa deve contribuir para transmitir junto da população não somente os valores 
culturais mas igualmente os valores fundamentais e sociais da União, a fim de estimular a 
emergência de uma cidadania europeia.

Alteração 2
Considerando 2

(2) É igualmente necessário promover uma 
cidadania activa e intensificar a luta contra 
as diferentes formas de exclusão, incluindo o 
racismo e a xenofobia;

(2) É igualmente necessário promover uma 
cidadania activa e intensificar o respeito do 
princípio da dignidade da pessoa humana, 
a promoção da igualdade entre as mulheres 
e os homens e a luta contra a discriminação 
e a exclusão, incluindo o racismo e a 
xenofobia;

Justificação

O sector audiovisual europeu deve contribuir para o reforço do respeito do princípio da 
dignidade da pessoa humana, a promoção da igualdade entre as mulheres e os homens e o 
combate contra todas as formas de discriminações.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 3
Considerando 9

(9) O artigo 3.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia estipula que em 
todas as acções que ela prossegue, a 
Comunidade procura eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre os homens e as mulheres.

(9) As acções previstas no âmbito deste 
programa devem contribuir para eliminar 
as desigualdades e para promover a 
igualdade entre as mulheres e os homens, 
em conformidade com o artigo 3.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia.

Justificação

As acções realizadas no âmbito do programa MEDIA devem contribuir para o reforço da 
promoção da igualdade dos géneros e o combate contra todas as formas de discriminações.

Alteração 4
Artigo 1, nº 2, parágrafo 1

2. O sector audiovisual é um vector essencial 
para a transmissão e a expressão dos valores 
culturais europeus. O programa pretende 
reforçar economicamente o sector 
audiovisual a fim de lhe permitir 
desempenhar melhor o seu papel cultural.

2. O sector audiovisual é um vector essencial 
para a transmissão e a expressão dos valores 
fundamentais, sociais e culturais europeus. 
O programa pretende reforçar 
economicamente o sector audiovisual a fim 
de lhe permitir desempenhar melhor o seu 
papel cultural.

Justificação

O programa deve contribuir para transmitir junto da população não somente os valores 
culturais mas igualmente os valores fundamentais e sociais da União, a fim estimular a 
emergência de uma cidadania europeia.

Alteração 5
Artigo 1, nº 3, introdução

3. Para realizar estes objectivos, o programa 
intervém apoiando:

3. Para realizar estes objectivos, o programa 
intervém tendo em conta os princípios da 
igualdade entre as mulheres e os homens e 
de combate às discriminações, apoiando:

Justificação

As acções desenvolvidas pelo programa devem ter em conta a necessidade de assegurar a 
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igualdade entre as mulheres e os homens e o combate às discriminações.

Alteração 6
Artigo 3, nº 1, parágrafo 1

1. reforçar as competências dos profissionais 
europeus do sector audiovisual nos domínios 
do desenvolvimento, da produção, da 
distribuição/difusão e da promoção, a fim de 
melhorar a qualidade e o potencial das obras 
audiovisuais europeias. O programa apoia 
acções que incidem nos seguintes aspectos:

1. reforçar, no respeito dos princípios da 
igualdade de oportunidades e de 
tratamento, as competências dos 
profissionais europeus do sector audiovisual 
nos domínios do desenvolvimento, da 
produção, da distribuição/difusão e da 
promoção, a fim de melhorar a qualidade e o 
potencial das obras audiovisuais europeias. 
O programa apoia acções que incidem nos 
seguintes aspectos:

Justificação

O reforço das competências dos profissionais do audiovisual deve fazer-se no respeito dos 
princípios da igualdade de oportunidades e de tratamento, de maneira a permitir o acesso de 
todos à formação.

Alteração 7
Artigo 12, nº 2, travessão 3 bis (novo)

- assegurar a aplicação dos princípios da 
igualdade de oportunidades e de tratamento

Justificação

Os MEDIA Desks devem trabalhar respeitando os princípios da igualdade de oportunidades 
e de tratamento para todos.

Alteração 8
Artigo 13, nº 1, alínea d)

d) contribuindo para a luta contra toda e 
qualquer forma de discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual;

d) contribuindo para a promoção da 
igualdade entre as mulheres e os homens e 
o combate contra todas as formas de 
discriminações;
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Justificação

O programa MEDIA 2007 deve contribuir para promover o princípio da igualdade entre as 
mulheres e os homens e o combate contra todas as formas de discriminação.

Alteração 9
Artigo 13, nº 1, alínea e)

e) contribuindo para o debate e para a 
divulgação da União Europeia como espaço 
de paz, de prosperidade e de segurança.

e) contribuindo para o debate e para a 
divulgação da União Europeia como espaço 
de igualdade, de paz, de liberdade, de 
prosperidade, de segurança e de justiça.

Justificação

Para além de um espaço de paz, de prosperidade e de segurança, a União Europeia é 
também um espaço de igualdade para todos, de liberdade e de justiça e o Programa MEDIA 
deve contribuir para veicular estes valores junto dos cidadãos.


