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Amendement 1
Mihaela Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om de uitzending van 
programma's die een negatief vrouwbeeld 
schetsen te beperken, aangezien de media 
in belangrijke mate bijdragen tot 
attitudevorming, met name bij jongeren.

Or. en

Amendement 2
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt dat elke discriminatie op grond 
van gender inzake bezoldiging op het 
gebied van onderwijs, cultuur, sport en 
communicatie wordt weggewerkt; uit zijn 
bezorgdheid over het overwegend 
vrouwelijke karakter van deeltijdse en 
tijdelijke arbeid, waaruit blijkt dat het 
verzoenen van werk, gezinsleven en 
opvoeding in hoofdzaak op de vrouwen 
neerkomt; wenst dat de lidstaten meer 
inspanningen doen om het netwerk van 
overheidsdiensten ter ondersteuning van 
zorgbehoevende personen en voor 
kinderopvang te verbeteren, teneinde het 
combineren van beroep, gezinsleven en 
opvoeding te vergemakkelijken en aldus 
een hogere werkgelegenheidsgraad en 
participatie van vrouwen in levenslang 
leren te bevorderen;

4. vraagt dat elke discriminatie op grond 
van gender inzake bezoldiging op het 
gebied van onderwijs, cultuur, sport en 
communicatie wordt weggewerkt; uit zijn 
bezorgdheid over het overwegend 
vrouwelijke karakter van deeltijdse en 
tijdelijke arbeid, waaruit blijkt dat het 
verzoenen van werk, gezinsleven en 
opvoeding in hoofdzaak op de vrouwen 
neerkomt; wenst dat de lidstaten meer 
inspanningen doen om het netwerk van 
overheidsdiensten ter ondersteuning van 
zorgbehoevende personen en voor 
kinderopvang te verbeteren, teneinde het 
combineren van beroep, gezinsleven en 
opvoeding te vergemakkelijken en aldus 
een hogere werkgelegenheidsgraad, 
gedeelde gezinsarbeid en een grotere 
participatie van vrouwen zowel als 
mannen in levenslang leren te bevorderen;
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Or. de

Amendement 3
Lissy Gröner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de Europese Commissie op 
om bestaande discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid als bedoeld 
in artikel 13 van het EG-Verdrag met een 
alle vormen van discriminatie omvattende 
horizontale richtlijn te bestrijden.

Or. de
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