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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 15

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting bijdraagt aan de 
inspanningen van de Unie op het gebied van 
de bevordering van de duurzame 
ontwikkeling en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

(15) Het is nodig dat het programma onder 
eerbiediging van het beginsel van vrijheid 
van meningsuiting en van gendergelijkheid 
bijdraagt aan de inspanningen van de Unie 
op het gebied van de bevordering van de 
duurzame ontwikkeling en de bestrijding 
van alle vormen van discriminatie.

Amendement 2
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In het kader van het voorstel van de 
Commissie om het jaar 2008 uit te roepen 
tot het jaar van de interculturele dialoog 
moet een extra inspanning worden geleverd 
om de integratie van alle culturen te 
verwezenlijken.

Amendement 3
Artikel 3, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) de strijd tegen alle vormen van 
discriminatie, en dit in alle culturele 
sectoren

Amendement 4
Artikel 3, lid 2, letter c ter) (nieuw)

c ter) het toezicht op de eerbiediging van de 
arbeidsvoorwaarden van de culturele 
actoren

Amendement 5
Artikel 4, lid 1, inleidende formule

1. De doelstellingen van het programma 
worden nagestreefd door de uitvoering van 

1. De doelstellingen van het programma 
worden nagestreefd door de uitvoering van 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de volgende acties, zoals beschreven in de 
bijlage:

de volgende acties, zoals beschreven in de 
bijlage, rekening houdend met het feit dat 
de gelijkheid van de culturen vergezeld 
moet gaan van de gelijke behandeling van 
de culturele actoren en de 
gendergelijkheid:

Amendement 6
Artikel 7

De Commissie zorgt voor de afstemming 
tussen het programma en andere 
communautaire maatregelen, met name op 
het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, 
jeugd, sport, talen, sociale integratie, 
bestrijding van discriminatie en onderzoek.

De Commissie zorgt voor de afstemming 
tussen het programma en andere 
communautaire maatregelen, met name op 
het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, 
jeugd, sport, talen, sociale integratie, 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie en onderzoek.

Amendement 7
Artikel 10, lid 2, inleidende formule

2. De culturele contactpunten moeten aan de 
volgende criteria voldoen:

2. De culturele contactpunten moeten aan de 
volgende criteria voldoen:, rekening 
houdend met gendergelijkheid:
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