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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Mihaela Popa

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia na obmedzenie vysielania 
programov, ktoré prezentujú ženy 
ponižujúcim spôsobom, vzhľadom na 
skutočnosť, že médiá enormne prispievajú 
k formovaniu postojov, najmä mladých 
ľudí; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Lissy Gröner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. žiada, aby sa pri mzdovom ohodnotení 
v oblasti vzdelávania, kultúry, športu 
a komunikácie odstránili všetky formy 
diskriminácie vychádzajúce z odlišovania 
pohlaví; vyjadruje obavy nad 
skutočnosťou, že pracovné miesta na 
čiastočný úväzok a na dobu určitú sú 
väčšinou obsadené ženami, čo je dôkazom 
toho, že rovnováha medzi pracovnou 
činnosťou, rodinou a vzdelávaním závisí 
najmä od žien a v tomto kontexte žiada 
členské štáty, aby vynakladali väčšie úsilie 
na zlepšenie siete verejných služieb 
určených na pomoc závislým osobám 
a jaslí, aby ženy mohli ľahšie zosúladiť 
svoj pracovný, rodinný a študijný život 
a aby sa následne zlepšila miera 
zamestnanosti žien a ich nepretržité 
vzdelávanie;

4. žiada, aby sa pri mzdovom ohodnotení 
v oblasti vzdelávania, kultúry, športu 
a komunikácie odstránili všetky formy 
diskriminácie vychádzajúce z odlišovania 
pohlaví; vyjadruje obavy nad 
skutočnosťou, že pracovné miesta na 
čiastočný úväzok a na dobu určitú sú
väčšinou obsadené ženami, čo je dôkazom 
toho, že rovnováha medzi pracovnou 
činnosťou, rodinou a vzdelávaním závisí 
najmä od žien a v tomto kontexte žiada 
členské štáty, aby vynakladali väčšie úsilie 
na zlepšenie siete verejných služieb 
určených na pomoc závislým osobám 
a jaslí, aby ženy mohli ľahšie zosúladiť 
svoj pracovný, rodinný a študijný život 
a aby sa následne v rovnakej miere zlepšila 
miera zamestnanosti žien i mužov, rozdelili 
domáce práce a zlepšilo nepretržité 
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vzdelávanie;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Lissy Gröner

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
bojovala proti súčasnej diskriminácii 
podľa článku 13 Zmluvy o ES na základe 
pohlavia, rasy, etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie prostredníctvom horizontálnej 
smernice zahŕňajúcej  všetky formy 
diskriminácie.

Or. de
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