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Изменение 1
Mihaela Popa

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

  1а. призовава държавите-членки да 
предприемат мерки за ограничаване 
на излъчването на програми, които 
представят жените по унизителен за 
тях начин, с оглед на факта, че 
медиите в значителна степен 
допринасят за оформянето на начина 
на мислене, особено при младите хора.

Or. en

Изменение 2
Lissy Gröner

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава да се премахне всяка форма 
на дискриминация, основаваща се на 
пола, по отношение на
възнаграждението в областите на 
образованието, културата, спорта и 
комуникациите; изразява загриженост 
поради факта, че временните или на 
непълно работно време работните места 
са заети предимно от жени, което 
доказва, че равновесието между 
професионалния и семейния живот и 
образованието зависи главно от жените; 
призовава в тази връзка държавите-
членки да повишат усилията си за 
подобряване на мрежата от обществени 
служби за подпомагане на лица в 
зависимо положение и от ясли, за да се 
позволи на жените да съчетават по-

4. призовава да се премахне всяка форма 
на дискриминация, основаваща се на 
пола, по отношение на 
възнаграждението в областите на 
образованието, културата, спорта и 
комуникациите; изразява загриженост 
поради факта, че временните или на 
непълно работно време работните места 
са заети предимно от жени, което 
доказва, че равновесието между 
професионалния и семейния живот и 
образованието зависи главно от жените; 
призовава в тази връзка държавите-
членки да повишат усилията си за 
подобряване на мрежата от обществени 
служби за подпомагане на лица в 
зависимо положение и за 
отглеждането на деца, за да се улесни 
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лесно професионалния живот, семейния 
живот и образованието и да се 
насърчава по този начин по висок 
процент на заетост сред жените и 
участието им в непрекъснато обучение;

съвместяването на професионалния 
живот, семейния живот и образованието 
и по този начин да се предоставят 
както на жените, така и на  мъжете 
по-добри възможности за заетост , за 
подялба на семейните задължения и 
за участието им в непрекъснато 
обучение;
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Изменение 3
Lissy Gröner

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Европейската комисия 
да се бори, в съответствие с член 13 
от Договора за ЕО, срещу 
съществуваща дискриминация въз 
основа на пол, раса, етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, с помощта на  
хоризонтална директива, която 
обхваща всички видове 
дискриминация. 
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