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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Η απαγόρευση των διακρίσεων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις 
διακρίσεις για διάφορους λόγους.

(2) Η απαγόρευση των διακρίσεων 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το άρθρο 13 της Συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
απαγορεύει τις διακρίσεις για διάφορους 
λόγους, όπως και το άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη δεσμευτικό χαρακτήρα. Κατά
συνέπεια, αρμόζει καλύτερα να αναφερθούμε επίσης στο άρθρο 13 της ΣΕΚ που θέτει την αρχή 
της καταπολέμησης εναντίον όλων των μορφών των διακρίσεων.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 7

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αύξησε σημαντικά 
το επίπεδο της εγγυημένης ισότητας και 
προστασίας από τις ανισότητες και τις 
διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και λειτούργησε 
καταλυτικά για την ανάπτυξη 
συνεκτικότερης προσέγγισης όσον αφορά 
την ισότητα και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, με βάση το σεβασμό των 
δικαιωμάτων. 

(7) Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αύξησε 
σημαντικά το επίπεδο της εγγυημένης 
ισότητας και προστασίας από τις ανισότητες 
και τις διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και 
λειτούργησε καταλυτικά για την ανάπτυξη 
συνεκτικότερης προσέγγισης όσον αφορά 
την ισότητα και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, με βάση το σεβασμό των 
δικαιωμάτων. Παρά το γεγονός αυτό, οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουνδιακρίσεις και άνιση 
μεταχείριση στην καθημερινή ζωή τους.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Λόγω των ποικίλων βαθμών 
προόδου σε εθνικό επίπεδο και των 
διαφορετικών εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών 
πλαισίων και ανησυχιών, απαιτείται η 
αποκέντρωση του όγκου των εργασιών του 
Έτους σε εθνικό επίπεδο μέσω ενός 
συστήματος έμμεσης κεντρικής διαχείρισης 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού 
και των κανόνων εφαρμογής του.

(9) Λόγω των ποικίλων βαθμών 
προόδου σε εθνικό επίπεδο και των 
διαφορετικών εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών 
πλαισίων και ανησυχιών, απαιτείται η 
αποκέντρωση του όγκου των εργασιών του 
Έτους σε εθνικό επίπεδο μέσω ενός 
συστήματος έμμεσης κεντρικής διαχείρισης 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού 
και των κανόνων εφαρμογής του. Είναι 
ιδίως σκόπιμο να παρακινηθούν οι 
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κοινωνικοί εταίροι και οι αρμόδιες ΜΚΟ 
να συμμετάσχουν στην επιδίωξη των 
στόχων.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, σημείο (α)

(α) Δικαιώματα – Ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και 
της μη διάκρισης - Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
επικεντρωθεί στη διάδοση του μηνύματος 
ότι όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, 
έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

(α) Δικαιώματα – Ευαισθητοποίηση
όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και
της μη διάκρισης (το μεγαλύτερο μέρος της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
ισότητα - δηλαδή, περισσότερες από δέκα 
οδηγίες - αφορά την ισότητα των φύλων) -
Το Ευρωπαϊκό Έτος θα επικεντρωθεί στη 
διάδοση του μηνύματος ότι όλα τα άτομα, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού, έχουν δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Άρθρο 2, σημείο α)

(α) Δικαιώματα – Ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και 
της μη διάκρισης - Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
επικεντρωθεί στη διάδοση του μηνύματος 
ότι όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, 
έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

(α) Δικαιώματα – Ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και 
της μη διάκρισης - Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
επικεντρωθεί στη διάδοση του μηνύματος 
ότι όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, 
έχουν δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες και 
στην ίση μεταχείριση.

Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση πρέπει να συνοδεύεται από ίσες ευκαιρίες. Πράγματι, όλα τα άτομα έχουν το
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δικαίωμα να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 13
Άρθρο 2, σημείο (β

(β) Εκπροσώπηση – Προώθηση του 
διαλόγου σχετικά με τους τρόπους 
ενίσχυσης της συμμετοχής των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην 
κοινωνία – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη 
συζήτηση σχετικά με την ανάγκη 
προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής 
στην κοινωνία σε όλους τους τομείς και όλα 
τα επίπεδα.

(β) Εκπροσώπηση – Προώθηση του 
διαλόγου σχετικά με τους τρόπους 
ενίσχυσης της συμμετοχής των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην 
κοινωνία – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη 
συζήτηση σχετικά με την ανάγκη 
προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής 
στην κοινωνία σε όλους τους τομείς και όλα 
τα επίπεδα., λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από 
το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ότι υποεκπροσωπούνται σε 
όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων και 
σε όλα τα επίπεδα.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, σημείο (γ)

(γ) Αναγνώριση – Θετική αντιμετώπιση 
και αποδοχή της πολυμορφίας – Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα υπογραμμίσει τη θετική 
συνεισφορά που τα άτομα, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, 
μπορούν να παρέχουν στην κοινωνία ως 
σύνολο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 
οφέλη της πολυμορφίας.

(γ) Αναγνώριση – Θετική αντιμετώπιση 
και αποδοχή της πολυμορφίας – Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα υπογραμμίσει τη θετική 
συνεισφορά που τα άτομα, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, 
μπορούν να παρέχουν στην κοινωνία ως 
σύνολο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 
οφέλη της πολυμορφίας. Η κοινωνική 
συνεισφορά γυναικών από όλες τις ηλικίες 
και ομάδες (ειδικότερα των γυναικών 
Ρομά) είναι μεν σημαντική, αλλά όμως 
ευρέως υποτιμημένη.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, σημείο (δ)
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(δ) Σεβασμός και ανοχή – Προώθηση 
μιας συνεκτικότερης κοινωνίας – Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες όσον αφορά τη σημασία της 
προώθησης των καλών σχέσεων μεταξύ 
όλων των μελών της κοινωνίας και ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων, καθώς επίσης και της 
προώθησης και διάδοσης των αρχών που 
ενισχύουν την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

(δ) Σεβασμός και ανοχή – Προώθηση
μιας συνεκτικότερης κοινωνίας – Το
Ευρωπαϊκό Έτος θα ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες όσον αφορά τη σημασία της
εξάλειψης των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και της βίας, της 
προώθησης των καλών σχέσεων μεταξύ 
όλων των μελών της κοινωνίας και ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων, καθώς επίσης και της 
προώθησης και διάδοσης των αρχών που 
ενισχύουν την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, σημείο δ)

(δ) Σεβασμός και ανοχή – Προώθηση 
μιας συνεκτικότερης κοινωνίας – Το 
Ευρωπαϊκό Έτος θα ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες όσον αφορά τη σημασία της 
προώθησης των καλών σχέσεων μεταξύ 
όλων των μελών της κοινωνίας και ιδιαίτερα 
μεταξύ των νέων, καθώς επίσης και της 
προώθησης και διάδοσης των αρχών που 
ενισχύουν την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

(δ) Σεβασμός και ανοχή – Προώθηση 
μιας συνεκτικότερης και πιο υπεύθυνης 
κοινωνίας – Το Ευρωπαϊκό Έτος θα 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά 
τη σημασία της προώθησης των καλών 
σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της 
κοινωνίας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, 
καθώς επίσης και της προώθησης και 
διάδοσης των αρχών που ενισχύουν την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ιδίως δε 
της ευθύνης που φέρουν στο θέμα αυτό οι 
πολίτες και οι κοινωνικές οργανώσεις.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο γ)

γ) συνεργασίας με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις·

γ) συνεργασίας με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις και τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις που ασκούν 
δράση στον τομέα της καταπολέμησης των 
διακρίσεων·
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στόχων της παρούσας οδηγίας πρέπει να γίνει με την
υποστήριξη και τη συνεργασία των μη κυβερνητικών οργαώσεων που ασκούν δράση στον τομέα 
της καταπολέμησης των διακρίσεων. Πράγματι, οι οργανώσεις αυτές έχουν ένα ρόλο κλειδί να
διαδραματίσουν για τη διάδοση των πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
ζητήματα ισότητας.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (γ)

γ) συνεργασίας με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις·

γ) συνεργασίας με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, εδάφιο 3

Πραγματοποιεί σε τακτική βάση ανταλλαγή 
απόψεων με τους ενδιαφερομένους, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά το 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Έτους. 
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θέτει τις 
σχετικές πληροφορίες στη διάθεση των 
ανωτέρω ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή 
ενημερώνει την επιτροπή που συγκροτήθηκε 
στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 1 
σχετικά με τη γνώμη των ανωτέρω φορέων.

Πραγματοποιεί σε τακτική βάση ανταλλαγή 
απόψεων με τους ενδιαφερομένους, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά το 
σχεδιασμό, την εφαρμογή, και την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Έτους. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θέτει τις σχετικές πληροφορίες 
στη διάθεση των ανωτέρω ενδιαφερομένων. 
Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που 
συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 6 
παράγραφος 1 σχετικά με τη γνώμη των 
ανωτέρω φορέων.

Αιτιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι για το Ευρωπαϊκό Έτος ισότητας των ευκαιριών για όλους πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν πλήρως όχι μόνο στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των στόχων του
Ευρωπαϊκού Έτους αλλά επίσης και στην αξιολόγησή του.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Κάθε κράτος εξασφαλίζει τη συμμετοχή του 
φορέα αυτού στο σχεδιασμό, τον καθορισμό 
και την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου 
πολιτικής που υποβάλλεται στην Επιτροπή 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο. 
Τα εθνικά σχέδια πολιτικής συντελούν στη 
μεταφορά των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 2 στο εθνικό και πολιτιστικό πλαίσιο.

Κάθε κράτος εξασφαλίζει τη συμμετοχή του 
φορέα αυτού στο σχεδιασμό, τον καθορισμό, 
την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 
εθνικού σχεδίου πολιτικής που υποβάλλεται 
στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 
το αργότερο. Τα εθνικά σχέδια πολιτικής 
συντελούν στη μεταφορά των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2 στο εθνικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Ο αρμόδιος φορέας σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους πρέπει να
συμμετέχει όχι μόνο στον σχεδιασμό του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, θέτοντας σε εφαρμογή
τους προτεινόμενους στόχους για το Ευρωπαϊκό Έτος, αλλά επίσης στην αξιολόγησή του σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν 
αντιπρόσωπο ανά κράτος και της οποίας 
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 
Ο αντιπρόσωπος κάθε κράτους ορίζεται από 
τον εθνικό ενδιάμεσο φορέα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν 
αντιπρόσωπο ανά κράτος και ορισμένους 
εκπροσώπους αρμοδίων διεθνών 
οργανώσεων και της οποίας προεδρεύει ο 
αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Ο 
αντιπρόσωπος κάθε κράτους ορίζεται από 
τον εθνικό ενδιάμεσο φορέα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος -1 (νέα) 

- 1. Το 25% των κεφαλαίων διατίθεται σε 
δραστηριότητες που εστιάζονται άμεσα 
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στην ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
κοινοτικό επίπεδο, όπως περιγράφονται στο 
μέρος Ι του παραρτήματος, ενδέχεται να 
επιδοτηθούν έως και 80% ή να οδηγήσουν 
στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών που 
χρηματοδοτούνται από το γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
κοινοτικό επίπεδο - μεταξύ των οποίων και 
πρωτοβουλίες αρμοδίων διεθνών 
οργανώσεων - όπως περιγράφονται στο 
μέρος Ι του παραρτήματος, ενδέχεται να 
επιδοτηθούν έως και 80% ή να οδηγήσουν 
στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών που 
χρηματοδοτούνται από το γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Τροπολογία: Corien Wortmann-Kool

Τροπολογία 24
Άρθρο 12

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους, η 
Επιτροπή ενδέχεται να συνεργαστεί με τις 
σχετικές διεθνείς οργανώσεις.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους, η 
Επιτροπή συνεργάζεται με τις σχετικές 
διεθνείς οργανώσεις.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 25
Παράρτημα, τίτλος I, σημείο 3), εδάφιο 1

Συνεργασία με εταιρικούς οργανισμούς, 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα με τη μορφή εταιρικής σχέσης με 
στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Έτος.

Συνεργασία με μη κυβερνητικές
οργανώσεις, εταιρικούς οργανισμούς, 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα με τη μορφή εταιρικής σχέσης με 
στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Έτος.
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Αιτιολόγηση

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να συμμετέχουν ως πλήρεις εταίροι στην εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Έτους και τη διάδοσή του στον πληθυσμό.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 26
Παράρτημα, τίτλος II, παράγραφος 5, σημείο γ)

(γ) συνεργασία με εταιρικούς 
οργανισμούς, ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς και οργανισμούς μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα με τη μορφή 
εταιρικής σχέσης, με στόχο τη διάδοση 
πληροφοριών σχετικά το Ευρωπαϊκό Έτος 
σε εθνικό επίπεδο,

γ) συνεργασία με μη κυβερνητικές
οργανώσεις, με εταιρικούς οργανισμούς, 
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 
οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα με τη μορφή εταιρικής σχέσης, με 
στόχο τη διάδοση πληροφοριών σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Έτος σε εθνικό επίπεδο,

Αιτιολόγηση

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να συμμετέχουν ως πλήρεις εταίροι στην εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Έτους και τη διάδοσή του στον πληθυσμό.


