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Ändringsförslag 1
Mihaela Popa

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att begränsa 
tv-programsändningar som framställer 
kvinnor på ett nedsättande sätt, eftersom
media kraftigt bidrar till att påverka,
särskilt unga människors, attityder.

Or. en

Ändringsförslag 2
Lissy Gröner

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att 
lönediskriminering på grund av kön 
undanröjs på områdena utbildning, kultur, 
idrott och kommunikation. Det är 
bekymmersamt att de flesta 
deltidsanställningar eller tillfälliga 
anställningar innehas av kvinnor, vilket 
visar att avvägningen mellan yrkesarbete, 
familj och utbildning vållar problem främst 
för kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang medlemsstaterna att öka sina 
insatser för att förbättra de offentliga 
tjänsterna till stöd för omsorgsbehövande 
anhöriga och barnomorgstjänsterna, så att
kvinnor lättare kan kombinera yrkesliv, 
familjeliv och utbildning och deras 
sysselsättningsnivå och fortbildning kan 
förbättras.

4. Europaparlamentet begär att 
lönediskriminering på grund av kön 
undanröjs på områdena utbildning, kultur, 
idrott och kommunikation. Det är 
bekymmersamt att de flesta 
deltidsanställningar eller tillfälliga 
anställningar innehas av kvinnor, vilket 
visar att avvägningen mellan yrkesarbete, 
familj och utbildning vållar problem främst 
för kvinnor. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang medlemsstaterna att öka sina 
insatser för att förbättra de offentliga 
tjänsterna till stöd för omsorgsbehövande 
anhöriga och barnomsorgstjänsterna, för 
att det ska bli lättare att kombinera 
yrkesliv, familjeliv och utbildning och så 
att kvinnor och män erbjuds lika 
möjligheter att yrkesarbeta, att dela 
familjearbete och att i större utsträckning 
delta i fortbildning.
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Or. de

Ändringsförslag 3
Lissy Gröner

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i enlighet med 
artikel 13 i EG-fördraget bekämpa 
kvarvarande diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning genom ett övergripande
direktiv som omfattar alla former av
diskriminering.

Or. de
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