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Tarkistus 1
Mihaela Popa

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia naista halventavalla tavalla 
esittävien lähetysten rajoittamiseksi, 
koska tiedotusvälineet muokkaavat 
tuntuvasti mielipiteitä ja etenkin nuorten 
mielipiteitä.

Or. en

Tarkistus 2
Lissy Gröner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että kaikki nykyinen 
sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä 
poistetaan koulutuksen, kulttuurin sekä 
urheilun ja tiedonvälityksen alalla, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että osa-aikaisten 
töiden ja tilapäistöiden työntekijät 
koostuvat suurimmaksi osaksi naisista, 
mikä osoittaa, että työelämän, perhe-
elämän ja koulutuksen yhteen sovittaminen 
riippuu pohjimmiltaan naisista, ja pyytää 
tässä yhteydessä jäsenvaltioita lisäämään 
ponnistelujaan muista riippuvaisten 
henkilöiden auttamiseksi ja lasten 
kouluttamiseksi tarkoitettujen julkisten 
palvelujen verkoston parantamiseksi sekä 
työelämän, perhe-elämän ja koulutuksen 
yhteen sovittamisen helpottamiseksi, ja 
edistämään tällä tavoin entisestään naisten 
työllisyyttä lisäämällä heidän 
osallistumistaan elinikäiseen oppimiseen;

4. pyytää, että kaikki nykyinen 
sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä 
poistetaan koulutuksen, kulttuurin sekä 
urheilun ja tiedonvälityksen alalla, ja 
ilmaisee huolensa siitä, että osa-aikaisten 
töiden ja tilapäistöiden työntekijät 
koostuvat suurimmaksi osaksi naisista, 
mikä osoittaa, että työelämän, perhe-
elämän ja koulutuksen yhteen sovittaminen 
riippuu pohjimmiltaan naisista, ja pyytää 
tässä yhteydessä jäsenvaltioita lisäämään 
ponnistelujaan muista riippuvaisten 
henkilöiden auttamiseksi ja lasten 
kouluttamiseksi tarkoitettujen julkisten 
palvelujen verkoston parantamiseksi sekä 
työelämän, perhe-elämän ja koulutuksen 
yhteen sovittamisen helpottamiseksi, ja 
edistämään tällä tavoin entisestään sekä 
naisten että miesten työllisyyttä ja 
kotitöiden jakamista lisäämällä heidän 
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osallistumistaan elinikäiseen oppimiseen;

Or. de

Tarkistus 3
Lissy Gröner

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota torjumaan EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan 
mukaisesti sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää antamalla kaikki 
syrjinnän muodot kattavan monialaisen 
direktiivin. 

Or. de
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