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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 15

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse põhimõtet, aitaks kaasa 
Euroopa Liidu jõupingutustele säästva
arengu edendamise valdkonnas ja võitlusel 
igasuguse diskrimineerimise vastu.

(15) On vajalik, et programm, respekteerides 
väljendusvabaduse ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet, aitaks kaasa 
Euroopa Liidu jõupingutustele säästva
arengu edendamise valdkonnas ja võitlusel 
igasuguse diskrimineerimise vastu.

Muudatusettepanek 2
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a) Komisjoni ettepaneku raames, mille 
eesmärk on kuulutada 2008. aasta 
kultuuridevahelise dialoogi aastaks, tuleb 
teha eriline pingutus, et tagada kõikide 
kultuuride tegelik integratsioon. 

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) võidelda diskrimineerimise kõikide 
vormide vastu kõikides kultuurisektorites; 

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 2 punkt c b (uus)

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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c b) tagada kultuuritegelaste töötingimuste 
austamine;

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Programmi eesmärke täidetakse järgmiste 
tegevuste elluviimise kaudu, nii nagu neid 
kirjeldatakse lisas:

1. Programmi eesmärke täidetakse järgmiste 
tegevuste elluviimise kaudu, nii nagu neid 
kirjeldatakse lisas, võttes arvesse seda, et 
kultuuridevahelise võrdsusega peab 
kaasnema kultuuritegelaste võrdne 
kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus:

Muudatusettepanek 6
Artikkel 7

Komisjon kindlustab programmi ja teiste 
ühenduse meetmete omavahelise 
artikulatsiooni, eriti nende tegevuste osas, 
mis puudutavad järgmisi valdkondi: haridus, 
ametialane koolitus, noored, sport, keeled, 
sotsiaalne kaasamine, võitlus 
diskrimineerimisega ja uuringud.

Komisjon kindlustab programmi ja teiste 
ühenduse meetmete omavahelise 
artikulatsiooni, eriti nende tegevuste osas, 
mis puudutavad järgmisi valdkondi: haridus, 
ametialane koolitus, noored, sport, keeled, 
sotsiaalne kaasamine, võitlus 
diskrimineerimise kõikide vormide vastu ja 
uuringud.

Muudatusettepanek 7
Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kultuuri kokkupuutepunktid peavad 
respekteerima järgmisi kriteeriume: 2. Kultuuri kokkupuutepunktid peavad 

sugudevahelist võrdset kohtlemist arvesse 
võttes respekteerima järgmisi kriteeriume: 
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