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Predlog spremembe 1
Mihaela Popa

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj ukrepajo in 
omejijo razširjanje programov, ki 
prikazujejo ponižujoče podobe žensk, saj 
mediji v močno prispevajo k oblikovanju 
stališč, zlasti pri mladih;

Or. en

Predlog spremembe 2
Lissy Gröner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k odpravi vseh oblik 
diskriminacije, temelječe na spolu, kar 
zadeva plačilo na področju izobraževanja, 
kulture, športa in komunikacije; je 
zaskrbljen, ker delo s skrajšanim delovnim 
časom ali za določen čas opravljajo 
pretežno ženske, kar dokazuje, da je 
ravnovesje med poklicnim življenjem, 
družino in izobraževanjem v glavnem 
odvisno od žensk, zato poziva države 
članice, naj okrepijo prizadevanja za 
izboljšanje mreže javnih storitev pomoči za 
vzdrževane osebe in jasli, ter tako ženskam 
omogočijo, da bodo lažje uskladile svoje 
poklicno in družinsko življenje ter 
izobraževanje, s čimer se bosta njihova 
zaposlenost in stalno usposabljanje 
povečala;

4. poziva k odpravi vseh oblik 
diskriminacije, temelječe na spolu, kar 
zadeva plačilo na področju izobraževanja, 
kulture, športa in komunikacije; je 
zaskrbljen, ker delo s skrajšanim delovnim 
časom ali za določen čas opravljajo 
pretežno ženske, kar dokazuje, da je 
ravnovesje med poklicnim življenjem, 
družino in izobraževanjem v glavnem 
odvisno od žensk, zato poziva države 
članice, naj okrepijo prizadevanja za 
izboljšanje mreže javnih storitev pomoči za 
vzdrževane osebe in jasli, ter tako ženskam
kot moškim omogočijo, da si bodo lažje 
razdelili družinske obveznosti, zaradi 
česar se bosta njihova zaposlenost in stalno 
usposabljanje povečala;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Lissy Gröner

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko Komisijo, naj se 
zoper obstoječo diskriminacijo po členu 
13 Pogodbe ES zaradi spola, rase, 
etničnega izvora, veroizpovedi ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti bojuje s prečno 
direktivo, ki bo zajela vse oblike 
diskriminacije;

Or. de
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