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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 8
Betragtning 2

Bekæmpelse af forskelsbehandling er et af 
EU's grundlæggende principper. Artikel 21 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder forbyder en 
række forskellige former for 
forskelsbehandling.

Bekæmpelse af forskelsbehandling er et af 
EU's grundlæggende principper. Artikel 13 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab forbyder en række forskellige 
former for forskelsbehandling i lighed med 
artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 

Or. fr

Begrundelse

Chartret om grundlæggende rettigheder er endnu ikke juridisk bindende. Det er derfor mere 
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korrekt også at henvise til EF-traktatens artikel 13, hvor princippet om bekæmpelse af al
slags forskelsbehandling fastsættes.

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 9
Betragtning 7

(7) EU-lovgivningen har i betydelig grad 
øget omfanget af den ligestilling og
beskyttelse mod uligheder og 
forskelsbehandling, som er sikret i hele EU, 
og den har fungeret som katalysator for 
udvikling af en mere sammenhængende 
rettighedsbaseret tilgang til ligestilling og 
bekæmpelse af forskelsbehandling. 

(7) EU-lovgivningen har i betydelig grad 
øget omfanget af den ligestilling og 
beskyttelse mod uligheder og 
forskelsbehandling, som er sikret i hele EU, 
og den har fungeret som katalysator for 
udvikling af en mere sammenhængende 
rettighedsbaseret tilgang til ligestilling og 
bekæmpelse af forskelsbehandling. På trods 
af dette oplever EU's borgere fortsat i deres 
hverdag, at der forekommer 
forskelsbehandling og ulige behandling.

Or. nl

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 10
Betragtning 9

(9) Forskellighederne med hensyn til 
udviklingen på nationalt plan samt nationale 
socioøkonomiske og kulturelle forhold og 
prioriteringer nødvendiggør, at størstedelen 
af aktiviteterne inden for rammerne af det 
europæiske år decentraliseres og 
gennemføres på nationalt plan ved hjælp af 
en ordning med indirekte centraliseret 
forvaltning i overensstemmelse med de 
procedurer, der findes bestemmelser om i 
artikel 54, stk. 2, litra c), i 
finansforordningen og dens 
gennemførelsesbestemmelser.

(9) Forskellighederne med hensyn til 
udviklingen på nationalt plan samt nationale 
socioøkonomiske og kulturelle forhold og 
prioriteringer nødvendiggør, at størstedelen 
af aktiviteterne inden for rammerne af det 
europæiske år decentraliseres og 
gennemføres på nationalt plan ved hjælp af 
en ordning med indirekte centraliseret 
forvaltning i overensstemmelse med de 
procedurer, der findes bestemmelser om i 
artikel 54, stk. 2, litra c), i 
finansforordningen og dens
gennemførelsesbestemmelser. Især bør 
arbejdsmarkedets parter og kompetente 
ngo'er opfordres til at deltage med henblik 
på at nå målene.
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Or. nl

Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 11
Artikel 2, litra a

a) Rettigheder - Bedre kendskab til retten til 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling. 
Inden for rammerne af det europæiske år vil 
fokus være på, at alle uanset køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering er 
berettiget til ligebehandling.

a) Rettigheder - Bedre kendskab til retten til 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling 
(hovedparten af Fællesskabets lovgivning 
om lighed, mere end ti direktiver, 
omhandler lighed mellem kønnene). Inden 
for rammerne af det europæiske år vil fokus 
være på, at alle uanset køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, handicap, alder 
og seksuel orientering er berettiget til 
ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Artikel 2, litra a

a) Rettigheder - Bedre kendskab til retten til 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling. 
Inden for rammerne af det europæiske år vil 
fokus være på, at alle uanset køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering er 
berettiget til ligebehandling.

a) Rettigheder - Bedre kendskab til retten til 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling. 
Inden for rammerne af det europæiske år vil 
fokus være på, at alle uanset køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering er 
berettiget til lige muligheder og 
ligebehandling.

Or. fr

Begrundelse

Ligebehandling bør sammenkædes med lige muligheder. Alle personer har ret til de samme 
muligheder i alle sektorer og på alle niveauer.
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Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 13
Artikel 2, litra b

b) Repræsentation – Fremme af debatten om 
midler til at øge deltagelsen af grupper, der 
er underrepræsenteret i samfundet. Inden for 
rammerne af det europæiske år vil der blive 
tilskyndet til overvejelser og debat om 
behovet for at fremme større deltagelse af 
disse grupper i samfundet i alle sektorer og 
på alle niveauer.

b) Repræsentation – Fremme af debatten om 
midler til at øge deltagelsen af grupper, der 
er underrepræsenteret i samfundet. Inden for 
rammerne af det europæiske år vil der blive 
tilskyndet til overvejelser og debat om 
behovet for at fremme større deltagelse af 
disse grupper i samfundet i alle sektorer og 
på alle niveauer, idet der tages hensyn til, at 
kvinderne udgør over halvdelen af EU's 
befolkning og er utilstrækkeligt 
repræsenteret i alle beslutningstagende 
sektorer og på alle niveauer.

Or. en

Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 14
Artikel 2, litra c

c) Anerkendelse – Et positivt syn på 
forskelligartethed. Inden for rammerne af det 
europæiske år vil der, navnlig ved at 
fremhæve fordelene ved mangfoldighed, 
blive fokuseret på, at alle uanset køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
evner, alder og seksuel orientering kan 
bidrage positivt til samfundet som helhed.

c) Anerkendelse – Et positivt syn på 
forskelligartethed. Inden for rammerne af det 
europæiske år vil der, navnlig ved at 
fremhæve fordelene ved mangfoldighed, 
blive fokuseret på, at alle uanset køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
evner, alder og seksuel orientering kan 
bidrage positivt til samfundet som helhed. 
Kvinder i alle aldre og kategorier (f.eks. 
romakvinder) yder et væsentligt bidrag til 
samfundet, men dette bidrag er generelt 
undervurderet.

Or. en

Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 15
Artikel 2, litra d
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d) Respekt og tolerance – Fremme af et 
samfund præget af mere samhørighed. Det 
europæiske år vil øge kendskabet til 
betydningen af at fremme gode relationer 
mellem alle grupper i samfundet, herunder 
navnlig blandt unge, og af at fremme og 
udbrede de værdier, som danner 
udgangspunkt for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling.

d) Respekt og tolerance – Fremme af et 
samfund præget af mere samhørighed. Det 
europæiske år vil øge kendskabet til 
betydningen af at afskaffe klichéer, 
fordomme og vold, at fremme gode 
relationer mellem alle grupper i samfundet, 
herunder navnlig blandt unge, og af at 
fremme og udbrede de værdier, som danner 
udgangspunkt for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 16
Artikel 2, litra d

d) Respekt og tolerance – Fremme af et 
samfund præget af mere samhørighed. Det 
europæiske år vil øge kendskabet til 
betydningen af at fremme gode relationer 
mellem alle grupper i samfundet, herunder 
navnlig blandt unge, og af at fremme og 
udbrede de værdier, som danner 
udgangspunkt for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling.

d) Respekt og tolerance – Fremme af et 
samfund præget af mere samhørighed og 
ansvarlighed. Det europæiske år vil øge 
kendskabet til betydningen af at fremme 
gode relationer mellem alle grupper i 
samfundet, herunder navnlig blandt unge, og 
af at fremme og udbrede de værdier, som 
danner udgangspunkt for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling, bl.a. borgernes og de 
sociale organisationers ansvar i denne 
henseende.

Or. nl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) samarbejde med medierne og
erhvervslivet 

c) samarbejde med medierne, erhvervslivet
og de ikke-statslige organisationer, som 
arbejder med bekæmpelse af 
forskelsbehandling

Or. fr
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Begrundelse

De mål, som er fastsat i denne afgørelse, bør opnås med støtte fra og i samarbejde med de 
ikke-statslige organisationer, der arbejder med bekæmpelse af forskelsbehandling. Disse 
organisationer spiller en central rolle med hensyn til at oplyse borgerne og skabe større 
bevidsthed om forskelsbehandling.

Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) samarbejde med medierne og 
erhvervslivet 

c) samarbejde med medierne, 
forretningsverdenen og erhvervslivet på 
lokalt, regionalt og nationalt plan

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Artikel 4, tredje afsnit

Kommissionen udveksler regelmæssigt 
synspunkter med de berørte parter, navnlig 
på EF-plan, om udformningen, 
gennemførelsen og opfølgningen af det 
europæiske år. I dette øjemed stiller 
Kommissionen de relevante oplysninger til 
rådighed for disse berørte parter. 
Kommissionen underretter det udvalg, der 
nedsættes i henhold til artikel 6, stk. 1, om 
de pågældende parters synspunkter.

Kommissionen udveksler regelmæssigt 
synspunkter med de berørte parter, navnlig 
på EF-plan, om udformningen, 
gennemførelsen, opfølgningen og 
evalueringen af det europæiske år. I dette 
øjemed stiller Kommissionen de relevante 
oplysninger til rådighed for disse berørte 
parter. Kommissionen underretter det 
udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 6, 
stk. 1, om de pågældende parters 
synspunkter.

Or. fr

Begrundelse

De berørte parter i forbindelse med Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle bør 
kunne deltage fuldt ud, ikke kun i udformningen og gennemførelsen af målene for det 
europæiske år, men også i evalueringen.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

2. Hvert land sikrer, at dette organ inddrages 
i udformningen, fastlæggelsen og
gennemførelsen af den nationale 
handlingsplan, som skal forelægges 
Kommissionen senest den 31. december 
2006. De nationale handlingsplaner 
omsætter de mål, der er beskrevet i artikel 2, 
til de nationale kulturelle forhold.

2. 2. Hvert land sikrer, at dette organ 
inddrages i udformningen, fastlæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af den 
nationale handlingsplan, som skal 
forelægges Kommissionen senest den 31. 
december 2006. De nationale 
handlingsplaner omsætter de mål, der er 
beskrevet i artikel 2, til de nationale 
kulturelle forhold.

Or. fr

Begrundelse

Det organ, der på nationalt plan er ansvarligt for gennemførelsen af det europæiske år, bør 
ikke kun inddrages i udformningen af den nationale handlingsplan, som skal føre til opnåelse 
af de mål, der er fastsat for det europæiske år, men også i evalueringen på nationalt plan.

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 1

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af en repræsentant pr. land og har 
Kommissionens repræsentant som formand. 
Landets repræsentant udpeges af det 
nationale formidlingsorgan, der er nævnt i 
artikel 5, stk. 2.

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af en repræsentant pr. land og flere 
repræsentanter for kompetente 
internationale organisationer og har 
Kommissionens repræsentant som formand. 
Landets repræsentant udpeges af det 
nationale formidlingsorgan, der er nævnt i 
artikel 5, stk. 2.

Or. nl

Ændringsforslag af Zita Gurmai

Ændringsforslag 22
Artikel 7, stk. - 1 (nyt)
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- 1. 25 % af bevillingerne tildeles til 
aktiviteter, der direkte omhandler lighed 
mellem mænd og kvinder. 

Or. en

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 23
Artikel 7, stk. 1

1. Foranstaltninger af EF-dækkende 
karakter, jf. bilagets del I, kan støttes med op 
til 80 % eller give anledning til 
indkøbskontrakter, der finansieres over De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

1. Foranstaltninger af EF-dækkende karakter 
- herunder initiativer fra kompetente 
internationale organisationer - jf. bilagets 
del I, kan støttes med op til 80 % eller give 
anledning til indkøbskontrakter, der 
finansieres over De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget

Or. nl

Ændringsforslag af Corien Wortmann-Kool

Ændringsforslag 24
Artikel 12

Artikel 12 Artikel 12
Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde

Kommissionen kan inden for rammerne af 
det europæiske år samarbejde med relevante 
internationale organisationer.

Inden for rammerne af det europæiske år 
samarbejder Kommissionen med relevante 
internationale organisationer.

Or. nl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 25
Bilag, afsnit I, punkt 3, første afsnit

Samarbejde med virksomheder samt radio-, 
tv- og medieorganisationer, der navnlig skal 

Samarbejde med ikke-statslige 
organisationer, virksomheder samt radio-, 
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være med til at udbrede kendskabet til det 
europæiske år.

tv- og medieorganisationer, der navnlig skal 
være med til at udbrede kendskabet til det 
europæiske år.

Or. fr

Begrundelse

De ikke-statslige organisationer bør være fuldgyldige partnere i forbindelse med 
gennemførelsen af det europæiske år og i arbejdet med at oplyse befolkningen om det.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 26
Bilag, afsnit II, punkt 4, litra c

c) Samarbejde med virksomheder samt 
radio-tv- og medieorganisationer, der 
navnlig skal være med til at udbrede 
kendskabet til det europæiske år på nationalt 
plan.

c) Samarbejde med ikke-statslige 
organisationer, virksomheder samt radio-tv-
og medieorganisationer, der navnlig skal 
være med til at udbrede kendskabet til det 
europæiske år på nationalt plan.

Or. fr

Begrundelse

De ikke-statslige organisationer bør være fuldgyldige partnere i forbindelse med 
gennemførelsen af det europæiske år og i arbejdet med at oplyse befolkningen om det.


