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Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 8
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Syrjinnän torjuminen on yksi Euroopan 
unionin perusperiaatteista. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään eri 
syihin perustuva syrjintä.

(2) Syrjinnän torjuminen on yksi Euroopan 
unionin perusperiaatteista. Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 
13 artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään eri 
syihin perustuva syrjintä.

Or. fr

Perustelu

Perusoikeuskirja ei ole vielä laillisesti sitova. Sen vuoksi on sopivampaa viitata Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklaan, jossa määrätään kaikenlaisen syrjinnän 
vastaista taistelua koskevasta periaatteesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 9
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Yhteisön lainsäädännöllä on 
merkittävästi kohotettu taattua 
yhdenvertaisuuden tasoa ja suojaa 
eriarvoisuutta ja syrjintää vastaan kaikkialla 
EU:ssa, ja se on antanut pontta 
yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa 
koskevan johdonmukaisemman ja oikeuksiin 
perustuvan lähestymistavan kehittämiselle. 

(7) Yhteisön lainsäädännöllä on 
merkittävästi kohotettu taattua 
yhdenvertaisuuden tasoa ja suojaa 
eriarvoisuutta ja syrjintää vastaan kaikkialla 
EU:ssa, ja se on antanut pontta 
yhdenvertaisuutta ja syrjinnän torjuntaa 
koskevan johdonmukaisemman ja oikeuksiin 
perustuvan lähestymistavan kehittämiselle.
Tästä huolimatta EU:n kansalaiset joutuvat 
jokapäiväisessä elämässään syrjinnän ja 
epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 10
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Kansallisella tasolla saavutettu eri 
tasoinen edistys sekä erilaiset kansalliset 
sosioekonomiset ja kulttuuriympäristöt ja 
erityispiirteet edellyttävät sitä, että 
teemavuoden toiminta hajautetaan 
kansallisella tasolla hyödyntäen välillistä 
keskitettyä hallintoa varainhoitoasetuksen 
54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja sen 
soveltamissäännöistä annetussa asetuksessa 
säädettyjen menettelyiden mukaisesti. 

(9) Kansallisella tasolla saavutettu eri 
tasoinen edistys sekä erilaiset kansalliset 
sosioekonomiset ja kulttuuriympäristöt ja 
erityispiirteet edellyttävät sitä, että 
teemavuoden toiminta hajautetaan 
kansallisella tasolla hyödyntäen välillistä 
keskitettyä hallintoa varainhoitoasetuksen 
54 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja sen 
soveltamissäännöistä annetussa asetuksessa 
säädettyjen menettelyiden mukaisesti. 
Erityisesti työmarkkinaosapuolia ja 
asianmukaisia kansalaisjärjestöjä olisi 
kannustettava osallistumaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 11
2 artiklan a alakohta

a) Oikeudet – Lisätään tietoa 
yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 
liittyvistä oikeuksista; teemavuodella 
tuodaan esiin, että kaikilla ihmisillä 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen 
suuntautumiseen katsomatta on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun.

a) Oikeudet – Lisätään tietoa 
yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 
liittyvistä oikeuksista (suurin osa yhteisön 
tasa-arvoa koskevasta lainsäädännöstä, eli 
yli 10 direktiiviä, on sukupuolten tasa-
arvoa koskevaa lainsäädäntöä); 
teemavuodella tuodaan esiin, että kaikilla 
ihmisillä sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen 
suuntautumiseen katsomatta on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
2 artiklan a alakohta

a) Oikeudet – Lisätään tietoa 
yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 
liittyvistä oikeuksista; teemavuodella 
tuodaan esiin, että kaikilla ihmisillä 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen 
suuntautumiseen katsomatta on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun.

a) Oikeudet – Lisätään tietoa 
yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 
liittyvistä oikeuksista; teemavuodella 
tuodaan esiin, että kaikilla ihmisillä 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen 
suuntautumiseen katsomatta on oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun ja 
mahdollisuuksiin.

Or. fr

Perustelu

Yhdenvertaisen kohtelun lisäksi mukaan on kuuluttava yhdenvertaiset mahdollisuudet. 
Kaikilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin kaikilla aloilla ja kaikilla 
tasoilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 13
2 artiklan b alakohta

b) Edustus – Käynnistetään keskustelu siitä, 
miten voitaisiin lisätä aliedustettujen 
ryhmien osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan; teemavuodella kannustetaan 
pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että 
näiden ryhmien osallistumista yhteiskunnan 
kaikkien sektoreiden ja tasojen toimintaan 
olisi lisättävä.

b) Edustus – Käynnistetään keskustelu siitä, 
miten voitaisiin lisätä aliedustettujen 
ryhmien osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan; teemavuodella kannustetaan 
pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että 
näiden ryhmien osallistumista yhteiskunnan 
kaikkien sektoreiden ja tasojen toimintaan 
olisi lisättävä ottaen huomioon, että naisia 
on Euroopan unionin väestöstä yli puolet ja 
että he eivät ole riittävästi edustettuina 
kaikilla päätöksentekoaloilla ja kaikilla 
tasoilla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 14
2 artiklan c alakohta

c) Tunnustaminen – Monimuotoisuuden 
arvostaminen ja siihen mukautuminen; 
teemavuodella korostetaan myönteistä 
panosta, jonka ihmiset sukupuolesta, rodusta 
tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai 
vakaumuksesta, kyvyistä, iästä ja 
sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta 
voivat antaa koko yhteiskunnalle, erityisesti 
tuomalla esiin monimuotoisuudesta saatavia 
etuja.

c) Tunnustaminen – Monimuotoisuuden 
arvostaminen ja siihen mukautuminen; 
teemavuodella korostetaan myönteistä 
panosta, jonka ihmiset sukupuolesta, rodusta 
tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai 
vakaumuksesta, kyvyistä, iästä ja 
sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta 
voivat antaa koko yhteiskunnalle, erityisesti 
tuomalla esiin monimuotoisuudesta saatavia 
etuja. Kaikenikäisten ja kaikkiin ryhmiin 
kuuluvien naisten (erityisesti 
romaninaisten) osallistuminen 
yhteiskuntaan on merkittävää, mutta usein 
aliarvostettua.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 15
2 artiklan d alakohta

d) Kunnioitus ja suvaitsevaisuus –
Yhteenkuuluvuuden lisääminen 
yhteiskunnassa; teemavuodella lisätään 
tietoa siitä, miten tärkeää on edistää kaikkien 
yhteiskunnan jäsenten välisiä hyviä suhteita, 
etenkin nuorten keskuudessa, ja edistää ja 
levittää syrjinnän torjumisen perustana 
olevia arvoja.

d) Kunnioitus ja suvaitsevaisuus –
Yhteenkuuluvuuden lisääminen 
yhteiskunnassa; teemavuodella lisätään 
tietoa siitä, miten tärkeää on poistaa 
stereotyyppisiä käsityksiä, ennakkoluuloa 
ja väkivaltaa, edistää kaikkien yhteiskunnan 
jäsenten välisiä hyviä suhteita, etenkin 
nuorten keskuudessa, ja edistää ja levittää 
syrjinnän torjumisen perustana olevia arvoja.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 16
2 artiklan d alakohta

d) Kunnioitus ja suvaitsevaisuus –
Yhteenkuuluvuuden lisääminen 
yhteiskunnassa; teemavuodella lisätään 
tietoa siitä, miten tärkeää on edistää kaikkien 
yhteiskunnan jäsenten välisiä hyviä suhteita, 
etenkin nuorten keskuudessa, ja edistää ja 
levittää syrjinnän torjumisen perustana 
olevia arvoja.

d) Kunnioitus ja suvaitsevaisuus –
Yhteenkuuluvuuden ja vastuullisuuden 
lisääminen yhteiskunnassa; teemavuodella 
lisätään tietoa siitä, miten tärkeää on edistää 
kaikkien yhteiskunnan jäsenten välisiä hyviä 
suhteita, etenkin nuorten keskuudessa, ja 
edistää ja levittää syrjinnän torjumisen 
perustana olevia arvoja ottaen huomioon 
erityisesti kansalaisten ja 
yhteiskunnallisten järjestöjen vastuun 
alalla.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 17
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) yhteistyö tiedotusvälineiden ja 
liikeyritysten kanssa;

(c) yhteistyö tiedotusvälineiden ja 
liikeyritysten sekä syrjinnän torjunnan 
alalla toimivien kansalaisjärjestöjen
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kanssa;

Or. fr

Perustelu

Päätöksen mukaisten tavoitteiden täytäntöönpanoon on kuuluttava syrjinnän torjunnan alalla 
toimivien kansalaisjärjestöjen tuki ja yhteistyö. Näillä järjestöillä on keskeinen tehtävä 
tietojen välityksessä ja tasa-arvoasioiden tiedotuksessa kansalaisille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 18
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) yhteistyö tiedotusvälineiden ja 
liikeyritysten kanssa;

(c) yhteistyö tiedotusvälineiden ja 
liikeyritysten kanssa paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 19
4 artiklan 3 kohta

Se vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä 
erityisesti Euroopan tason sidosryhmien 
kanssa teemavuoden suunnittelusta, 
täytäntöönpanosta ja seurannasta. Tätä 
varten komissio antaa tarvittavat tiedot 
näiden sidosryhmien käyttöön. Komissio 
ilmoittaa 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
perustettavalle komitealle sidosryhmien 
näkökannoista.

Se vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä 
erityisesti Euroopan tason sidosryhmien 
kanssa teemavuoden suunnittelusta, 
täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä 
arvioinnista. Tätä varten komissio antaa 
tarvittavat tiedot näiden sidosryhmien 
käyttöön. Komissio ilmoittaa 6 artiklan 1 
kohdan mukaisesti perustettavalle komitealle 
sidosryhmien näkökannoista.

Or. fr

Perustelu

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoteen osallistuvien on voitava osallistua 
täysimääräisesti suunnitteluun, teemavuoden tavoitteiden täytäntöönpanoon sekä sen 
arviointiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 20
5 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Kunkin valtion on taattava, että tämä elin on 
mukana suunnittelemassa, määrittelemässä 
ja panemassa täytäntöön kansallista 
toimintasuunnitelmaa, joka on toimitettava 
komissiolle 31 päivään joulukuuta 2006 
mennessä. Kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa siirretään 
2 artiklassa esitetyt tavoitteet maan 
kansalliseen ja kulttuuriseen 
toimintaympäristöön.

Kunkin valtion on taattava, että tämä elin on 
mukana suunnittelemassa, määrittelemässä 
ja panemassa täytäntöön sekä arvioimassa 
kansallista toimintasuunnitelmaa, joka on 
toimitettava komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2006 mennessä. Kansallisessa 
toimintasuunnitelmassa siirretään 
2 artiklassa esitetyt tavoitteet maan 
kansalliseen ja kulttuuriseen 
toimintaympäristöön.

Or. fr

Perustelu

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden täytäntöönpanosta kansallisella 
tasolla vastaavan elimen on oltava mukana suunnittelemassa kansallista 
toimintasuunnitelmaa, jolla pannaan täytäntöön teemavuoden tavoitteet, sekä suunnitelman 
arvioimisessa kansallisella tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 21
6 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa komitea, jossa on yksi 
edustaja jokaisesta valtiosta ja jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja. 
Kunkin valtion edustaja nimetään 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetusta yhteyselimestä.

1. Komissiota avustaa komitea, jossa on yksi 
edustaja jokaisesta valtiosta sekä joitain 
edustajia asianmukaisista kansainvälisistä 
järjestöistä ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja. Kunkin valtion edustaja 
nimetään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta 
yhteyselimestä.

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zita Gurmai

Tarkistus 22
7 artiklan -1 kohta (uusi)

-1. 25 prosenttia varoista myönnetään 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
suoraan koskeviin toimiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 23
7 artiklan 1 kohta

1. Liitteessä olevassa I osassa kuvattuihin 
yhteisön laajuisiin toimiin voidaan myöntää 
enintään 80 prosentin tuki, tai niiden 
perusteella voidaan tehdä Euroopan 
yhteisöjen yleisestä talousarviosta 
rahoitettavia hankintasopimuksia.

1. Liitteessä olevassa I osassa kuvattuihin 
yhteisön laajuisiin toimiin - mukaan lukien 
asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen 
aloitteet - voidaan myöntää enintään 80 
prosentin tuki, tai niiden perusteella voidaan 
tehdä Euroopan yhteisöjen yleisestä 
talousarviosta rahoitettavia 
hankintasopimuksia.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Corien Wortmann-Kool

Tarkistus 24
12 artikla

Komissio voi tehdä teemavuoteen liittyvää 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

Komissio tekee teemavuoteen liittyvää 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 25
Liite, osa I, 3 kohta, 1 alakohta
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Yhteistyö yritystoimintaa, 
yleisradiotoimintaa ja tiedotusvälineitä 
edustavien organisaatioiden kanssa etenkin 
yhteistyökumppaneina, jotka levittävät tietoa 
teemavuodesta.

Yhteistyö kansalaisjärjestöjä,
yritystoimintaa, yleisradiotoimintaa ja 
tiedotusvälineitä edustavien organisaatioiden 
kanssa etenkin yhteistyökumppaneina, jotka 
levittävät tietoa teemavuodesta.

Or. fr

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen on oltava täysimääräisiä yhteistyökumppaneita teemavuoden 
täytäntöönpanossa ja kansalaisille suunnattavassa tiedotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 26
Liite, osa II, 4 kohta, c alakohta

c) yhteistyö yritystoimintaa, 
yleisradiotoimintaa ja tiedotusvälineitä 
edustavien organisaatioiden kanssa etenkin 
yhteistyökumppaneina, jotka levittävät tietoa 
teemavuodesta kansallisella tasolla

c) yhteistyö kansalaisjärjestöjä, 
yritystoimintaa, yleisradiotoimintaa ja 
tiedotusvälineitä edustavien organisaatioiden 
kanssa etenkin yhteistyökumppaneina, jotka 
levittävät tietoa teemavuodesta kansallisella 
tasolla

Or. fr

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen on oltava täysimääräisiä yhteistyökumppaneita teemavuoden 
täytäntöönpanossa ja kansalaisille suunnattavassa tiedotuksessa.


