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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 15 kappale

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden periaatetta noudattaen 
unionin pyrkimyksiä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kaikenlaisen syrjinnän 
torjumiseksi.

(15) On tarpeen, että ohjelma edistää 
sananvapauden ja sukupuolten tasa-arvon
periaatetta noudattaen unionin pyrkimyksiä 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja 
kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi.

Tarkistus 2
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Vuoden 2008 julistamista kulttuurien 
väliseksi teemavuodeksi koskevan 
komission ehdotuksen puitteissa on 
erityisesti pyrittävä varmistamaan, että 
kaikkien kulttuurien integraatio toteutuu.

Tarkistus 3
3 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) torjua kaikkia syrjinnän muotoja 
kaikilla kulttuurin aloilla.

  
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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Tarkistus 4
3 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

(c b) varmistaa, että kulttuurialan 
toimijoiden työehtoja noudatetaan.

Tarkistus 5
4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Ohjelman tavoitteet pyritään toteuttamaan 
panemalla täytäntöön seuraavat toimet, 
sellaisina kuin ne kuvataan liitteessä:

1. Ohjelman tavoitteet pyritään toteuttamaan 
panemalla täytäntöön seuraavat toimet, 
sellaisina kuin ne kuvataan liitteessä, ottaen 
huomioon, että kulttuurien tasa-arvon 
lisäksi on varmistettava kulttuurialan 
toimijoiden tasa-arvoinen kohtelu sekä 
sukupuolien tasa-arvo:

Tarkistus 6
7 artikla

Komissio varmistaa ohjelman ja yhteisön 
muiden toimenpiteiden yhteen sovittamisen 
erityisesti yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison, urheilun, kielten, 
sosiaalisen integroitumisen, syrjinnän
torjumisen ja tutkimuksen alalla.

Komissio varmistaa ohjelman ja yhteisön 
muiden toimenpiteiden yhteen sovittamisen 
erityisesti yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison, urheilun, kielten, 
sosiaalisen integroitumisen, kaikkien 
syrjinnän muotojen torjumisen ja 
tutkimuksen alalla.

Tarkistus 7
10 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Kulttuurin yhteyspisteiden on 
noudatettava seuraavia periaatteita:

2. Kulttuurin yhteyspisteiden on 
noudatettava seuraavia periaatteita ottaen 
huomioon sukupuolien tasa-arvoinen 
kohtelu:
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