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Muudatusettepanek 1
Mihaela Popa

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
meetmeid, et piirata 
ringhäälinguprogrammide edastamist, 
mis esitavad naisi alandavas rollis, võttes 
arvesse asjaolu, et meedia aitab suurel 
määral kaasa hoiakute kujundamisele, 
eriti noorte inimeste puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Lissy Gröner

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub kaotada igasuguse soolise 
diskrimineerimise töö tasustamisel 
hariduse, kultuuri, spordi ja 
kommunikatsiooni valdkonnas ning 
väljendab muret selle üle, et osalise 
tööajaga ja ajutistel töökohtadel töötavad 
valdavalt naised, mis näitab, et töö- ja 
pereelu ning hariduse ühitamine sõltub 
põhiliselt naistest, ja palub sellega seoses 
liikmesriikidel suurendada jõupingutusi 
ülalpeetavatele isikutele pakutava abi ja 
lasteaedade avalike teenuste võrgu 
parandamiseks, et hõlbustada töö- ja 
pereelu ning hariduse ühitamist ning 
stimuleerida sellega naiste suuremat 
tööhõivet, suurendades nende osalust 
elukestvas õppes;

4. palub kaotada igasuguse soolise 
diskrimineerimise töö tasustamisel 
hariduse, kultuuri, spordi ja 
kommunikatsiooni valdkonnas ning 
väljendab muret selle üle, et osalise 
tööajaga ja ajutistel töökohtadel töötavad 
valdavalt naised, mis näitab, et töö- ja 
pereelu ning hariduse ühitamine sõltub 
põhiliselt naistest, ja palub sellega seoses 
liikmesriikidel suurendada jõupingutusi 
ülalpeetavatele isikutele pakutava abi ja 
lasteaedade avalike teenuste võrgu 
parandamiseks, et hõlbustada töö- ja 
pereelu ning hariduse ühitamist ning 
stimuleerida sellega võrdsel määral naiste 
ja meeste suuremat tööhõivet, jagada
perekonnatööd ja suurendada nende 
osalust elukestvas õppes;
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Or. de

Muudatusettepanek 3
Lissy Gröner

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
võitlema diskrimineerimise kõiki vorme 
hõlmava horisontaalse direktiivi abil 
olemasoleva diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
nagu on määratletud Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklis 13.

Or. de
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