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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης, να συμβάλει στις προσπάθειες 
της Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

(15) Είναι αναγκαίο το πρόγραμμα, 
σεβόμενο την αρχή της ελευθερίας 
έκφρασης και της ισότητας μεταξύ των 
φύλων, να συμβάλει στις προσπάθειες της 
Ένωσης στον τομέα της προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της καταπολέμησης 
κάθε μορφής διακρίσεων.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Στο πλαίσιο της πρότασης της 
Επιτροπής που αποσκοπεί στο να 
ανακηρυχθεί το έτος 2008 ως έτος του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, θα πρέπει να 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 
προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα 
η πλήρης πολιτισμική ολοκλήρωση.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές 
διάκρισης, τούτο δε σε όλους του 
πολιτιστικούς τομείς αδιακρίτως.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (γ β) (νέο)

(γ β) να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων 
εργασίας των φορέων του πολιτιστικού 
τομέα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Οι στόχοι του προγράμματος 
επιτυγχάνονται με την υλοποίηση των 
ακόλουθων ενεργειών, όπως περιγράφονται 
στο παράρτημα:

1. Οι στόχοι του προγράμματος 
επιτυγχάνονται με την υλοποίηση των 
ακόλουθων ενεργειών, όπως περιγράφονται 
στο παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ισότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών 
θα πρέπει να συνοδεύεται από ίση 
μεταχείριση των πολιτιστικών φορέων και 
ισότητα μεταξύ των φύλων:

Τροπολογία 6
Άρθρο 7

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ 
του προγράμματος και άλλων κοινοτικών 
μέτρων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
νεότητας, του αθλητισμού, των γλωσσών, 
της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης 
των διακρίσεων και της έρευνας. 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ 
του προγράμματος και άλλων κοινοτικών 
μέτρων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
νεότητας, του αθλητισμού, των γλωσσών, 
της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης 
όλων των μορφών διάκρισης και της 
έρευνας. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Τα πολιτιστικά σημεία επαφής πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα πολιτιστικά σημεία επαφής πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, 
λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση 
των φύλων:
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