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Ændringsforslag 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at EU-institutionerne skal 
evaluere de eksisterende programmer, 
inden der udarbejdes ny EU-lovgivning, 
således at foranstaltninger, som ikke 
fungerer, ikke bliver truffet på ny;

1. opfordrer Kommissionen til at 
evaluere de eksisterende programmer og 
data inden for uddannelse, kultur og 
medier for at blive i stand til at kunne 
vedtage en ny handlingsplan for 
ligestilling rettidigt med en klar strategi 
for, hvordan man kan komme den 
vedvarende ulighed mellem kønnene til 
livs i de kulturelle og kreative sektorer, 
medier, uddannelse og sport ved bl.a. at 
gennemføre de foranstaltninger, der 
foreslås i den nye strategi "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2020-2025", 
offentliggjort den 5. marts 2020;

Or. en

Ændringsforslag 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. mener, at lovgivning om 
ikkeforskelsbehandling med henblik på at 
opnå lige muligheder for mænd og 
kvinder skal gennemføres på grundlag af 
en praktisk tilgang, der ikke stiller kvinder 
over for mænd;

2. bemærker med bekymring det 
vedvarende kønsbestemte løngab i de 
kulturelle og kreative sektorer, opfordrer 
til at øge gennemsigtigheden i anonyme 
løndata for at gøre det muligt at 
identificere lønforskelle, opfordrer 
Kommissionen til at vurdere, om ligeløn 
og gennemsigtighed i lønskalaer kan 
gøres til en betingelse for at kunne opnå 
finansiering fra Et Kreativt Europa, og 
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anmoder Kommissionen om at 
offentliggøre oplysninger om vellykkede 
projekter under Et Kreativt Europa, der 
ledes af kvinder; bemærker, at en for 
nylig offentliggjort rapport fra UNESCO 
med titlen "Gender Equality: Heritage 
and Creativity"1a opfordrer til, at 
evidensgrundlaget styrkes gennem en 
regelmæssig og systematisk indsamling og 
udbredelse af de nationale statistiske 
kontorers kønsopdelte data fra alle dele af 
kultursektoren;

_________________
1a 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/doc
uments/gender-equality-heritage-and-
creativity-2014-en_1.pdf

Or. en

Ændringsforslag 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for inden for 
idræt at sikre, at en ændring i 
kønsidentitet ikke fører til, at en biologisk 
mand stiller op mod en biologisk kvinde, 
eftersom dette ville være til yderligere 
ulempe for kvinderne inden for idræt;

3. opfordrer Kommissionen til at 
bygge videre på tidligere initiativer 
iværksat inden for rammerne af 
Delprogrammet Media under Et kreativt 
Europa med henblik på at udvikle en 
strategi med indikatorer, mål og en 
overvågningsordning, herunder 
udarbejdelse af regelmæssige statistikker 
til vurdering af udviklingen på europæisk 
plan, vedtagelse af specifikke 
foranstaltninger til fremme af ligelig 
deltagelse af mænd og kvinder på tværs af 
de eksisterende ordninger og en 
struktureret dialog med relevante 
interessenter;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger behovet for inden for 
idræt at sikre, at en ændring i 
kønsidentitet ikke fører til, at en biologisk 
mand stiller op mod en biologisk kvinde, 
eftersom dette ville være til yderligere 
ulempe for kvinderne inden for idræt;

3. understreger, at inden for idræt er 
det idrætsudøvernes biologiske køn, der 
bør tages i betragtning ved fastlæggelsen 
af den kategori, de konkurrerer i;

Or. en

Ændringsforslag 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at mødre og fædre bør få 
større samfundsmæssig anerkendelse for 
pasningen af deres børn og for deres 
forældreskab, idet der skal tages hensyn 
til, at de engagerer sig i samfundets 
fremtid ved at opdrage og passe deres 
børn;

4. bemærker med bekymring, at 
kvinder stadig er underrepræsenteret 
inden for idræt, både hvad angår 
deltagelse og ledelse; understreger, at selv 
om antallet af kvinder, der er aktivt 
involveret i idræt, er steget betydeligt, er 
det kun 20-30 % af alle idrætstrænere i 
Europa, der er kvinder; understreger, at 
den kønsbestemte lønforskel inden for 
idræt er vedvarende og endnu større end 
den gennemsnitlige kønsbestemte 
lønforskel på de højeste niveauer; 
understreger, at der stadig er betydelige 
forskelle i mediedækningen af idræt;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at medlemsstaternes 
nationale statistiske kontorer så vidt 
muligt bør kontrollere, om en kønsopdelt 
værdi, der omfatter det usynlige arbejde, 
som udføres på solidaritetsområdet 
mellem generationerne, og dette arbejdes 
bidrag til det nationale BNP, medtages i 
de respektive nationale 
beregningssystemer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme initiativer, der tilskynder til 
ligestilling mellem kønnene og ligelig 
deltagelse i beslutningstagning inden for 
idræt, gør det muligt for kvindelige 
idrætsudøvere at forene deres familieliv 
og professionelle idrætstilværelse og 
tilstræber at mindske de kønsbestemte 
løn- og præmieforskelle samt enhver form 
for stereotyper og chikane inden for 
idræt;

Or. en

Ændringsforslag 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at det er vigtigt at 
understrege de lokale og regionale 
myndigheders betydning for at fremme 
lige muligheder for mænd og kvinder;

6. opfordrer medlemsstaterne til i 
samarbejde med deres ligestillingsorganer 
at arbejde tæt sammen med 
idrætsorganisationerne om at lægge 
særlig vægt på kønsaspektet og tilskynde 
til deltagelse af kvinder i idræt fra den 
tidligste alder samt i idrættens 
ledelsesstrukturer;

Or. en

Ændringsforslag 8
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Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er af den opfattelse, at visse 
medlemsstaters forbehold over for 
Istanbulkonventionen skal respekteres, og 
at medlemsstaterne ikke bør hindres i at 
løse det samfundsmæssige problem med 
kønsbaseret vold mellem personer ved 
hjælp af de eksisterende instrumenter.

7. opfordrer medlemsstaterne til at 
stræbe efter større ligestilling mellem 
kønnene inden for uddannelse, da kvinder 
udgør det store flertal af dem, der har 
afsluttet en uddannelse, og er 
overrepræsenteret blandt lærere; mener, 
at en styrkelse af piger gennem 
uddannelse bør ske på en afbalanceret 
måde i alle sektorer og på alle områder, 
herunder STEM, hvor kvinder er 
underrepræsenteret;

Or. en

Ændringsforslag 9
Alexander Bernhuber

Udkast til udtalelse
Punkt 7 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at kvinder spiller en vigtig rolle 
i landdistrikterne; fremhæver, at 
landdistrikterne i Europa er præget af en 
aldrende befolkning og afvandring; 
opfordrer til, at der træffes yderligere 
foranstaltninger til at forbedre livs- og 
arbejdsbetingelserne i landdistrikterne, 
der giver kvinder og deres familier 
incitamenter til ikke at flytte væk;

Or. de

Ændringsforslag 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
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Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at der 
etableres mekanismer i hele 
uddannelsessystemet til fremme, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af ligestilling mellem kønnene 
i uddannelsesinstitutioner;

Or. en

Ændringsforslag 11
Loucas Fourlas

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger behovet for en 
forordning, der fastlægger 
foranstaltninger til bekæmpelse af seksuel 
chikane på internettet;

Or. el

Ændringsforslag 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. understreger, at selv om kvinder 
på kandidatniveau i medieverdenen udgør 
en betydelig arbejdsstyrke, så er de 
underrepræsenteret på ledelsesniveau og i 
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topstillinger; mener, at både offentlige og 
private medietjenester har et ansvar for at 
sikre ligestilling mellem mænd og kvinder 
og forhindre enhver forskelsbehandling; 
opfordrer medlemsstaterne til at udvikle 
politiske incitamenter til at mindske 
hindringerne for kvinders adgang til 
ledende stillinger og ledelse i 
medieorganisationer; bemærker, at det er 
afgørende, at kvinder deltager på lige fod 
med mænd i medieindhold og fungerer 
som informationskilder, ikke blot af 
hensyn til repræsentation, men også med 
henblik på lige muligheder og fuld 
anerkendelse af deres ekspertise og viden;

Or. en


