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Ændringsforslag 1
Mihaela Popa

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. opfordrer medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger med henblik på at 
begrænse udsendelsen af programmer, 
der fremstiller kvinder på en nedsættende 
måde, da medierne i høj grad bidrager til 
at forme holdninger, især blandt unge.

Or. en

Ændringsforslag 2
Lissy Gröner

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om, at enhver lønmæssig 
diskrimination udryddes inden for 
uddannelse, kultur, sport og
kommunikation, og udtrykker sin 
bekymring over, at de fleste deltidsansatte 
og midlertidigt ansatte er kvinder, hvilket 
tydeliggør, at foreningen af arbejde, familie 
og uddannelse grundlæggende afhænger af 
kvinder; beder i denne sammenhæng om, at 
medlemsstaterne intensiverer deres 
bestræbelser for at forbedre netværket af 
offentlige tjenester til støtte for 
omsorgskrævende familiemedlemmer samt 
børneopdragelse, så det bliver lettere at 
kombinere arbejde, familie og uddannelse, 
og kvinder dermed får bedre mulighed for 
at få beskæftigelse og deltage i livslang 
læring; 

4. anmoder om, at enhver lønmæssig 
diskrimination udryddes inden for 
uddannelse, kultur, sport og 
kommunikation, og udtrykker sin 
bekymring over, at de fleste deltidsansatte 
og midlertidigt ansatte er kvinder, hvilket 
tydeliggør, at foreningen af arbejde, familie 
og uddannelse grundlæggende afhænger af 
kvinder; beder i denne sammenhæng om, at 
medlemsstaterne intensiverer deres 
bestræbelser for at forbedre netværket af 
offentlige tjenester til støtte for 
omsorgskrævende familiemedlemmer samt 
børneopdragelse, så det bliver lettere at 
kombinere arbejde, familie og uddannelse, 
og kvinder såvel som mænd dermed får 
bedre mulighed for at få beskæftigelse, 
dele de familiære pligter og deltage i 
livslang læring; 
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Or. de

Ændringsforslag 3
Lissy Gröner

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til, i 
overensstemmelse med artikel 13 i EF-
traktaten, at bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering
med et horisontalt direktiv, der omfatter 
alle former for forskelsbehandling.

Or. de


	727122da.doc

