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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za kulturo in izobraževanje 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 15

(15) Zato mora program, ob spoštovanju 
načela o svobodi govora, prispevati k 
prizadevanjem Evropske unije pri 
spodbujanju trajnega razvoja in boju proti 
vsem oblikam diskriminacije.

(15) Zato mora program, ob spoštovanju 
načela o svobodi izražanja in 
enakopravnosti med moškimi in ženskami, 
prispevati k prizadevanjem Evropske unije 
pri spodbujanju trajnega razvoja in boju 
proti vsem oblikam diskriminacije.

Predlog spremembe 2
Člen 3, odstavek 1a (novo)

1 a. Glede na predlog Komisije, po katerem 
naj bi leto 2008 razglasili za leto 
medkulturnega dialoga, bo potrebno vložiti 
še poseben napor v to, da integracija vseh 
kultur postane resničnost.  

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 2, točka (c) (a) (novo)

(c)( a) boj proti vsem oblikam 
diskriminacije in to na vseh kulturnih 
področjih.

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 2, točka (c) (b) (novo)

(c)(b) spoštovanje delovnih pogojev 
kulturnih delavcev. 

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 1, uvod

1. Cilji programa se dosegajo z naslednjimi 
dejavnostmi, tako kot so opisane v Prilogi:

1. Cilji programa se dosegajo z naslednjimi 
dejavnostmi, tako kot so opisane v Prilogi ob 
upoštevanju dejstva, da morata 
enakopravnost med kulturami nujno 
dopolnjevati enakopravna obravnava 
kulturnih delavcev in enakopravnost med 
moškimi in ženskami:

Predlog spremembe 6
Člen 7

Komisija zagotavlja usklajevanje med 
programom in drugimi skupnimi ukrepi, 
zlasti na področjih izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja, mladine, športa, 
jezikov, socialnega vključevanja, boja proti 
diskriminaciji in raziskovanja.

Komisija zagotavlja usklajevanje med 
programom in drugimi skupnimi ukrepi, 
zlasti na področjih izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja, mladine, športa, 
jezikov, socialnega vključevanja, boja proti 
vsem oblikam diskriminacije in 
raziskovanja.

Predlog spremembe 7
Člen 10, odstavek 2, uvod

Kulturne stične točke morajo upoštevati 
naslednja merila:

Kulturne stične točke morajo hkrati s
spoštovanjem enakopravne obravnave 
moških in žensk upoštevati naslednja 
merila:
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