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Õigusloomega seotud ettepanek

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 2

(2) Mittediskrimineerimine on Euroopa 
Liidu oluline põhimõte. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikkel 21 keelustab 
diskrimineerimise mitmesugustel alustel.

(2) Mittediskrimineerimine on Euroopa 
Liidu oluline põhimõte. Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikkel 13 keelustab 
sarnaselt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklile 21 diskrimineerimise 
mitmesugustel alustel.

Justification

La charte des droits fondamentaux n'a pas encore un caractère contraignant. Par conséquent 
il est plus adéquat de se référer également à l'article 13 du TCE qui pose le principe de la 
lutte contre toutes les formes de discriminations.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 7

(7) Euroopa õigusaktid on märgatavalt 
tõstnud tagatud võrdõiguslikkuse taset ning 
suurendanud kaitset selle puudumise ja 
diskrimineerimise vastu kogu ELis ning 
soodustanud sidusama, õigustel põhineva 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist 
käsitleva lähenemise arengut. 

(7) Euroopa õigusaktid on märgatavalt 
tõstnud tagatud võrdõiguslikkuse taset ning 
suurendanud kaitset selle puudumise ja 
diskrimineerimise vastu kogu ELis ning
soodustanud sidusama, õigustel põhineva 
võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist 
käsitleva lähenemise arengut. Sellele 
vaatamata kannatavad Euroopa Liidu 
kodanikud igapäevaelus jätkuvalt 
diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise 
all.   

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 9

(9) Siseriiklikul tasandil tehtud edusammude 
erinev tase ning erinevad 
sotsiaalmajanduslikud ja kultuuritaustad 
ning delikaatsed teemad nõuavad enamiku 
Euroopa aasta tegevuste detsentraliseerimist 
siseriiklikule tasandile kaudse 
tsenraliseeritud haldamise abil vastavalt 
finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade 
artikli 54 lõike 2 punktis c sätestatud 
menetlusele. 

(9) Siseriiklikul tasandil tehtud edusammude 
erinev tase ning erinevad 
sotsiaalmajanduslikud ja kultuuritaustad 
ning delikaatsed teemad nõuavad enamiku 
Euroopa aasta tegevuste detsentraliseerimist 
siseriiklikule tasandile kaudse 
tsentraliseeritud haldamise abil vastavalt 
finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade 
artikli 54 lõike 2 punktis c sätestatud 
menetlusele.  Ennekõike tuleb tööturu 
osapooli ja asjaomaseid valitsusväliseid 
organisatsioone õhutada nende eesmärkide 
täideviimisel osalema. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 11
Artikli 2 punkt a

a) Õigused – teadlikkuse tõstmine 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimisega seoses – Euroopa 
aasta tõstab esile sõnumit, et kõik inimesed, 

a) Õigused – teadlikkuse tõstmine 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimisega seoses (suurem 
osa ehk rohkem kui kümme direktiivi 
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hoolimata nende soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, väärivad võrdset 
kohtlemist.

võrdõiguslikkust puudutavatest ühenduse 
õigusaktidest käsitleb soolist 
võrdõiguslikkust)  – Euroopa aasta tõstab 
esile sõnumit, et kõik inimesed, hoolimata 
nende soost, rassilisest või etnilisest 
päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, väärivad võrdset 
kohtlemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 12
Artikli 2 punkt a

a) Õigused – teadlikkuse tõstmine 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimisega seoses – Euroopa 
aasta tõstab esile sõnumit, et kõik inimesed, 
hoolimata nende soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, väärivad võrdset 
kohtlemist.

a) Õigused – teadlikkuse tõstmine 
võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimisega seoses – Euroopa 
aasta tõstab esile sõnumit, et kõik inimesed, 
hoolimata nende soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, väärivad võrdseid 
võimalusi ja võrdset kohtlemist.

Justification

L'égalité de traitement doit s'accompagner de l'égalité des chances. En effet, tous les 
individus ont le droit d'avoir les mêmes opportunités dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 13
Artikli 2 punkt b

b) Esindatus – ergutada arutelusid 
võimalustest, et suurendada alaesindatud 
rühmade osalust ühiskonnas – Euroopa 
aastaga julgustatakse mõtisklusi ja 
arutelusid, kuidas edendada nende gruppide 
osalust ühiskonnas kõikides valdkondades ja 
kõikidel tasanditel.

b) Esindatus – ergutada arutelusid 
võimalustest, et suurendada alaesindatud 
rühmade osalust ühiskonnas – Euroopa 
aastaga julgustatakse mõtisklusi ja 
arutelusid, kuidas edendada nende gruppide 
osalust ühiskonnas kõikides valdkondades ja 
kõikidel tasanditel, arvestades tõsiasjaga, et 
naised moodustavad üle poole Euroopa 
Liidu elanikkonnast ning nad on 



PE 362.762v01-00 4/8 AM\581100ET.doc

ET

otsustamisprotsesside kõikides sektorites ja 
kõikidel tasanditel alaesindatud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 14
Artikli 2 punkt c

c) Tunnustamine – tunnustada mitmekesisust 
ja kohaneda erinevustega – Euroopa aasta 
tõstab esile panuse, mida inimesed, 
hoolimata nende soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, võimekusest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, annavad ühiskonna 
terviklikuks muutmisel, rõhutades eelkõige 
mitmekesisuse eeliseid.

c) Tunnustamine – tunnustada mitmekesisust 
ja kohaneda erinevustega – Euroopa aasta 
tõstab esile panuse, mida inimesed, 
hoolimata nende soost, rassilisest või 
etnilisest päritolust, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest ja 
seksuaalsest sättumusest, annavad ühiskonna 
terviklikuks muutmisel, rõhutades eelkõige 
mitmekesisuse eeliseid. Kõikidesse 
vanuserühmadesse ja gruppidesse 
kuuluvate naiste (eriti romi naiste)  panus 
ühiskonda on tähelepanuväärne, kuid 
suuresti alahinnatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkt d

d) Austus ja sallivus – sidusama ühiskonna 
edendamine – Euroopa aasta tõstab 
teadlikkust heade suhete tähtsusest kõigi 
ühiskonna liikmete vahel, eriti noorte 
inimeste hulgas ning edendab ja levitab 
diskrimineerimisvastase võitluse aluseks 
olevaid väärtusi. 

d) Austus ja sallivus – sidusama ühiskonna 
edendamine – Euroopa aasta tõstab 
teadlikkust stereotüüpide, eelarvamuste ja 
vägivalla kaotamise ning heade suhete 
tähtsusest kõigi ühiskonna liikmete vahel, 
eriti noorte inimeste hulgas ning edendab ja 
levitab diskrimineerimisvastase võitluse 
aluseks olevaid väärtusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt d

d) Austus ja sallivus – sidusama ühiskonna 
edendamine – Euroopa aasta tõstab 

d) Austus ja sallivus – sidusama ja 
vastutustundlikuma ühiskonna edendamine 
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teadlikkust heade suhete tähtsusest kõigi 
ühiskonna liikmete vahel, eriti noorte 
inimeste hulgas ning edendab ja levitab 
diskrimineerimisvastase võitluse aluseks 
olevaid väärtusi. 

– Euroopa aasta tõstab teadlikkust heade 
suhete tähtsusest kõigi ühiskonna liikmete 
vahel, eriti noorte inimeste hulgas ning 
edendab ja levitab diskrimineerimisvastase 
võitluse aluseks olevaid väärtusi, eriti 
vastutust, mida selles osas kannavad 
kodanikud ja ühiskondlikud 
organisatsioonid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) koostööd meedia ja ettevõtetega; c) koostööd meedia, ettevõtete ja 
diskrimineerimisvastases võitluses aktiivselt 
tegutsevate valitsusväliste 
organisatsioonidega; 

Justification

La mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente Décision doit se faire avec le soutien et 
la coopération des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations. En effet, ces organisations ont un rôle clé à jouer dans la diffusion 
des informations et la sensibilisation des citoyens aux questions d'égalité.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) koostööd meedia ja ettevõtetega; c) koostööd meedia, ärimaailma ja 
ettevõtetega nii kohalikul, piirkondlikul kui 
riiklikul tasandil;

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 kolmas lõik

Komisjon vahetab regulaarselt arvamusi 
sidusrühmadega, eelkõige Euroopa tasandil, 

Komisjon vahetab regulaarselt arvamusi 
sidusrühmadega, eelkõige



PE 362.762v01-00 6/8 AM\581100ET.doc

ET

Euroopa aasta kavandamise, rakendamise ja
järelmeetmete üle. Selleks peab komisjon 
tegema asjaomase teabe sidusrühmadele 
kättesaadavaks. Komisjon teavitab nende 
arvamusest käesoleva määruse artikli 6 lõike 
1 alusel moodustatud komiteed.

Euroopa tasandil, Euroopa aasta 
kavandamise, rakendamise, järelmeetmete ja 
hindamise üle. Selleks peab komisjon 
tegema asjaomase teabe sidusrühmadele 
kättesaadavaks. Komisjon teavitab nende 
arvamusest käesoleva määruse artikli 6 lõike 
1 alusel moodustatud komiteed.

Justification

Les parties prenantes à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous doivent pouvoir 
participer pleinement non seulement à la conception et à la mise en oeuvre des objectifs de 
l'année européenne mais aussi à son évaluation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Iga riik peab kindlustama, et see organ oleks 
kaasatud riikliku poliitikakava (mis tuleb 
komisjonile esitada hiljemalt 31. detsembril 
2006) kavandamisse, määratlemisse ja
rakendamisse. Riiklikud poliitikakavad 
peavad koosnema artiklis 2 määratletud 
eesmärkide mugandustest riiklikku ja 
kultuurilisse konteksti.

Iga riik peab kindlustama, et see organ oleks 
kaasatud riikliku poliitikakava (mis tuleb 
komisjonile esitada hiljemalt 31. detsembril 
2006) kavandamisse, määratlemisse,
rakendamisse ja hindamisse. Riiklikud 
poliitikakavad peavad koosnema artiklis 2 
määratletud eesmärkide mugandustest 
riiklikku ja kultuurilisse konteksti.

Justification

L'organisme responsable au niveau national de la mise en oeuvre de l'Année européenne 
devrait être associé non seulement à la conception du plan stratégique national mettant en 
oeuvre les objectifs énoncés pour l'Année Européenne mais aussi à son évaluation au niveau 
national.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõige 1

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad üks esindaja igast riigist ning mille 
eesistuja on komisjoni esindaja. Riigi 
esindaja nimetatakse riiklikust 
vahendusorganisatsioonist vastavalt artikli 5 

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad üks esindaja igast riigist ja mitmed 
esindajad asjaomastest rahvusvahelistest 
organisatsioonidest ning mille eesistuja on 
komisjoni esindaja. Riigi esindaja 
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lõikele 2. nimetatakse riiklikust 
vahendusorganisatsioonist vastavalt artikli 5 
lõikele 2.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Gurmai

Muudatusettepanek 22
Artikli 7 lõige -1 (uus) 

-1. Assigneeringutest 25% eraldatakse 
soolist võrdõiguslikkust vahetult 
puudutavale tegevusele.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõige 1

1. Meetmeid, mis hõlmavad olemuslikult 
kogu ühendust, nagu on kirjeldatud lisa I 
osas, võib subsideerida kuni 80% ulatuses 
või sõlmida hankelepinguid, mida 
rahastatakse Euroopa Ühenduste 
üldeelarvest.

1. Meetmeid, mis hõlmavad olemuslikult 
kogu ühendust, nende hulgas asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
algatused, nagu on kirjeldatud lisa I osas, 
võib subsideerida kuni 80% ulatuses või 
sõlmida hankelepinguid, mida rahastatakse 
Euroopa Ühenduste üldeelarvest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Corien Wortmann-Kool

Muudatusettepanek 24
Artikkel 12

Artikkel 12 Artikkel 12
Rahvusvaheline koostöö Rahvusvaheline koostöö

Euroopa aasta raames võib komisjon 
koostööd teha asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Euroopa aasta raames teeb komisjon 
koostööd asjaomaste rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 25
Lisa I jaotise punkti 3 esimene lõik

Koostöö ettevõtjate, ringhäälingu- ja 
meediaorganisatsioonidega, eelkõige 
Euroopa aasta kohta käiva teabe levitamise 
seisukohalt

Koostöö valitsusväliste organisatsioonide, 
ettevõtjate, ringhäälingu- ja 
meediaorganisatsioonidega, eelkõige 
Euroopa aasta kohta käiva teabe levitamise 
seisukohalt

Justification

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 26
Lisa II jaotise punkti 4 alapunkt c

c) koostöö ettevõtjate, ringhäälingu- ja 
meediaorganisatsioonidega, eelkõige 
Euroopa aasta kohta käiva teabe riiklikul 
tasandil levitamise seisukohalt

c) koostöö valitsusväliste organisatsioonide, 
ettevõtjate, ringhäälingu- ja 
meediaorganisatsioonidega, eelkõige 
Euroopa aasta kohta käiva teabe riiklikul 
tasandil levitamise seisukohalt

Justification

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.


