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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden bidrager til EU’s 
indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

(15) Det er nødvendigt, at programmet under 
hensyn til ytringsfriheden og princippet om 
ligestilling mellem kønnene bidrager til 
EU’s indsats for at fremme en bæredygtig 
udvikling og for at bekæmpe enhver form 
for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Som led i Kommissionens forslag om at 
erklære 2008 for Året for Interkulturel 
Dialog bør der gøres en særlig indsats for 
at sikre, at integrationen af alle kulturer 
bliver en realitet.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling inden for alle kulturelle 
sektorer.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 2, litra c b (nyt)

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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cb) overholdelse af de gældende 
arbejdsvilkår for alle aktører på 
kulturområdet.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 1, indledning

1. Programmets mål virkeliggøres ved hjælp 
af følgende aktioner, som er nærmere 
beskrevet i bilaget:

1. Under hensyntagen til, at princippet om 
lighed mellem kulturerne skal være 
forbundet med ligebehandling af aktørerne 
på kulturområdet og ligestilling mellem 
kønnene, virkeliggøres programmets mål 
ved hjælp af følgende aktioner, som er 
nærmere beskrevet i bilaget:

Ændringsforslag 6
Artikel 7

Kommissionen varetager koordineringen 
mellem programmet og andre 
fællesskabsforanstaltninger, især inden for 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
ungdom, sport, sprog, social integration, 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
forskning.

Kommissionen varetager koordineringen 
mellem programmet og andre 
fællesskabsforanstaltninger, især inden for 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
ungdom, sport, sprog, social integration, 
bekæmpelse af enhver form for
forskelsbehandling og forskning.

Ændringsforslag 7
Artikel 10, stk. 2, indledning

2. Kulturformidlingskontorerne skal opfylde 
følgende kriterier:

2. Kulturformidlingskontorerne skal opfylde 
følgende kriterier under hensyntagen til 
kriteriet om ligebehandling af kønnene:
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