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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med det av Europeiska kommissionen föreslagna Media 2007-programmet, som har en 
finansieringsram på 1055 miljoner euro, är att det skall ersätta programmen Media Plus och 
Media Utbildning som upphör den 31 december 2006.

Det nya programmet syftar till att:

– bevara och stärka Europas kulturella mångfald och dess cinematografiska och 
audiovisuella arv, säkerställa att detta arv är tillgängligt för Europas medborgare och 
främja dialog mellan kulturer,

– öka spridningen av europeiska audiovisuella verk i och utanför Europeiska unionen,
– öka den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft på en öppen och 

konkurrensutsatt marknad i syfte att bidra till att Lissabonstrategins mål uppnås.
Media 2007-programmet skall öka och främja den audiovisuella industrins 
utvecklingspotential genom att skapa en gynnsam socioekonomisk miljö, i synnerhet för små 
och medelstora företag.

Den europeiska audiovisuella sektorn har inte bara ett stort politiskt och kulturellt värde, utan 
även en stor social och ekonomisk potential. I det avseendet kan förbättringen av den 
audiovisuella industrins konkurrenskraft få positiva effekter på tillväxten och sysselsättningen 
i hela EU. I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon sägs att ”innehållsindustrin 
skapar ett mervärde genom att utnyttja och inrätta nätverk för europeisk kulturell mångfald”. 

Utöver de ekonomiska konsekvenserna, spelar den audiovisuella sektorn en avgörande roll i 
arbetet med att främja och utveckla EU:s grundläggande, sociala och kulturella värden och 
följaktligen även när det gäller att bygga en europeisk identitet och ett europeiskt 
medborgarskap. 

Föredraganden anser således att det är absolut nödvändigt att åtgärderna i programmet 
genomförs i enlighet med de grundläggande principerna om mänsklig värdighet, jämställdhet 
och icke-diskriminering.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Då den europeiska audiovisuella sektorn 
är ett av de främsta verktygen för att 
överföra kulturella värderingar till européer, 
särskilt ungdomar, har den en avgörande roll 
att spela i det europeiska medborgarskapets 
framväxt. Syftet med gemenskapens stöd är 
att den europeiska audiovisuella sektorn 
skall kunna spela sin roll i arbetet med att 
konsolidera det europeiska 
medborgarskapet. Det skall öka 
konkurrenskraften och, framförallt, öka de 
europeiska verkens marknadsandelar på 
europeiska marknader andra än den 
inhemska.

(1) Då den europeiska audiovisuella sektorn 
är ett av de främsta verktygen för att 
överföra EU:s grundläggande, sociala och 
kulturella värderingar till européer, särskilt 
ungdomar, har den en avgörande roll att 
spela i det europeiska medborgarskapets 
framväxt. Syftet med gemenskapens stöd är 
att den europeiska audiovisuella sektorn 
skall kunna spela sin roll i arbetet med att 
konsolidera det europeiska 
medborgarskapet. Det skall öka 
konkurrenskraften och, framförallt, öka de 
europeiska verkens marknadsandelar på 
europeiska marknader andra än den 
inhemska.

Motivering

Programmet bör hjälpa till att förmedla inte bara EU:s kulturella utan även grundläggande 
och sociala värderingar till befolkningen för att främja skapandet av ett europeiskt 
medborgarskap.

Ändringsförslag 2
Skäl 2

(2) Det är också nödvändigt att främja ett 
aktivt medborgarskap och bekämpa alla 
former av utslagning, även rasism och 
främlingsfientlighet.

(2) Det är också nödvändigt att främja ett 
aktivt medborgarskap, stärka principen om 
människans värdighet, främja jämställdhet
mellan kvinnor och män och bekämpa alla 
former av diskriminering och utslagning, 
även rasism och främlingsfientlighet.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Den europeiska audiovisuella sektorn bör hjälpa till att öka respekten för principen om 
människans värdighet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpa alla former 
av diskriminering.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) I artikel 3 i EG-fördraget föreskrivs att 
gemenskapen i all verksamhet som avses i 
artikeln skall syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt främja jämställdhet.

(9) I enlighet med artikel 3 i EG-fördraget 
skall all verksamhet inom ramen för detta
program hjälpa till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
främja jämställdhet.

Motivering

Media-programmets verksamhet bör hjälpa till att ytterligare främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och bekämpa alla former av diskriminering.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Den audiovisuella sektorn spelar en 
avgörande roll i arbetet med att överföra och 
utveckla europeiska kulturella värderingar. 
Programmet är avsett att stärka den 
audiovisuella sektorn ekonomiskt så att den 
kan spela denna roll på ett effektivare sätt. 

2. Den audiovisuella sektorn spelar en 
avgörande roll i arbetet med att överföra och 
utveckla europeiska grundläggande, sociala 
och kulturella värderingar. Programmet är 
avsett att stärka den audiovisuella sektorn 
ekonomiskt så att den kan spela denna roll 
på ett effektivare sätt. 

Motivering

Programmet bör hjälpa till att förmedla inte bara EU:s kulturella utan även grundläggande 
och sociala värden till befolkningen för att främja skapandet av ett europeiskt 
medborgarskap.

Ändringsförslag 5
Artikel 1, punkt 3, inledningen

3. För att uppnå dessa mål skall programmet 
stödja

3. För att uppnå dessa mål skall programmet 
stödja, med hänsyn till principerna om 
jämställdhet mellan kvinnor och män och
icke-diskriminering, 
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Motivering

Programmets verksamheter bör beakta nödvändigheten av att ombesörja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och att bekämpa diskriminering. 

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Stärka de yrkesverksammas färdigheter 
inom utveckling, produktion, 
distribution/spridning och marknadsföring i 
syfte att förbättra kvaliteten på och 
potentialen hos europeiska audiovisuella 
verk. Programmet skall särskilt stödja 
åtgärder inom följande områden:

1. Stärka, med respekt för principerna om 
lika möjligheter och likabehandling, de 
yrkesverksammas färdigheter inom 
utveckling, produktion,
distribution/spridning och marknadsföring i 
syfte att förbättra kvaliteten på och 
potentialen hos europeiska audiovisuella 
verk. Programmet skall särskilt stödja 
åtgärder inom följande områden:

Motivering

Principerna om lika möjligheter och likabehandling bör respekteras när man stärker 
färdigheterna hos de yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn så att alla kan få 
tillgång till utbildning.

Ändringsförslag 7
Artikel 12, punkt 2, strecksats 3a (ny)

– Se till att principerna om lika möjligheter 
och likabehandling tillämpas.

Motivering

Informationsbyråerna Media Desk bör i sitt arbete respektera principerna om lika 
möjligheter och likabehandling för alla.

Ändringsförslag 8
Artikel 13, punkt 1, led d

(d) hjälpa till att motverka alla former av 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning,

(d) hjälpa till att främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och motverka alla former 
av diskriminering,
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Motivering

Media 2007-programmet bör hjälpa till att främja principen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män och motverka alla former av diskriminering.

Ändringsförslag 9
Artikel 13, punkt 1, led e

(e) bidra till debatten och informationen om 
Europeiska unionen som ett område fred, 
välstånd och säkerhet råder.

(e) bidra till debatten och informationen om 
Europeiska unionen som ett område 
jämlikhet, fred, frihet, välstånd, säkerhet 
och rättvisa råder.

Motivering

Europeiska unionen är förutom ett område av fred, välstånd och säkerhet även ett område av 
jämlikhet för alla, frihet samt säkerhet och Media-programmet bör hjälpa till att sprida dessa 
värden bland medborgarna.


