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Véleménytervezet (PE 362.731v01-00)
Eva-Britt Svensson
a Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Évéről (2007) és az igazságos 
társadalom irányában tett lépésekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról

Határozatjavaslat (COM(2005)0225 – C6-0178/2005 – 2005/0107(COD))

Jogalkotási javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 8
(2) preambulumbekezdés

A diszkriminációmentesség az Európai Unió 
alapelve. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikke számos ok alapján 
tiltja a megkülönböztetést.

A diszkriminációmentesség az Európai Unió 
alapelve. Az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 13. cikke, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikkéhez 
hasonlóan, számos ok alapján tiltja a 
megkülönböztetést.

Er. fr
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Indokolás

Az Alapjogi Charta még nem bír jogilag kötelező erővel. Következésképpen helyénvalóbb az 
EKSz. 13. cikkére is hivatkozni, amely lefekteti a diszkrimináció valamennyi formája elleni 
küzdelem elvét.

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 9
(7) preambulumbekezdés

(7) Az európai jogalkotás jelentősen emelte 
az EU-ban biztosított egyenlőség és az 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés elleni 
védelem szintjét, továbbá katalizátorként 
működött az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség felé mutató 
összetartóbb, jogokon alapuló megközelítés 
kialakításában.

(7) Az európai jogalkotás jelentősen emelte 
az EU-ban biztosított egyenlőség és az 
egyenlőtlenségek és megkülönböztetés elleni 
védelem szintjét, továbbá katalizátorként 
működött az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség felé mutató 
összetartóbb, jogokon alapuló megközelítés 
kialakításában. Ennek ellenére az Európai 
Unió polgárai mindennapi életükben 
továbbra is szembesülnek a 
megkülönböztetéssel és az egyenlőtlen 
bánásmóddal. 

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 10
(9) preambulumbekezdés

(9) A nemzeti szinten tett előrelépés 
különféle szintjei, valamint az eltérő nemzeti 
társadalmi-gazdasági és kulturális környezet 
és érzékenység az intézkedések többsége 
esetén a közvetett központosított irányítás 
rendszerén keresztül megvalósuló, nemzeti 
szintre történő decentralizációt igényli a 
költségvetési rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában és a végrehajtási 
szabályokban meghatározott eljárásokkal 

(9) A nemzeti szinten tett előrelépés 
különféle szintjei, valamint az eltérő nemzeti 
társadalmi-gazdasági és kulturális környezet 
és érzékenység az intézkedések többsége 
esetén a közvetett központosított irányítás 
rendszerén keresztül megvalósuló, nemzeti 
szintre történő decentralizációt igényli a 
költségvetési rendelet 54. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában és a végrehajtási 
szabályokban meghatározott eljárásokkal 
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összhangban. összhangban. Különösen a szociális 
partnereket és az illetékes nem kormányzati 
szervezeteket kell részvételre ösztönözni a 
célkitűzések megvalósítása érdekében.

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 11
2. cikk a) pont

a) Jogok – A figyelem felhívása az 
egyenlőséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra –
Az Európai Év azt az üzenetet közvetíti, 
amely szerint minden egyén – függetlenül 
nemétől, faji vagy etnikai származásától, 
vallásától vagy meggyőződésétől, 
fogyatékosságától, korától és szexuális 
irányultságától – egyenlő bánásmódra 
jogosult.

a) Jogok – A figyelem felhívása az 
egyenlőséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra 
(az egyenlőséggel kapcsolatos közösségi 
jogszabályok, azaz több mint tíz irányelv, 
nagyobb része a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozik) – Az Európai Év 
azt az üzenetet közvetíti, amely szerint 
minden egyén – függetlenül nemétől, faji 
vagy etnikai származásától, vallásától vagy 
meggyőződésétől, fogyatékosságától, korától 
és szexuális irányultságától – egyenlő 
bánásmódra jogosult.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
2. cikk a) pont

a) Jogok – A figyelem felhívása az 
egyenlőséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra –
Az Európai Év azt az üzenetet közvetíti, 
amely szerint minden egyén – függetlenül 
nemétől, faji vagy etnikai származásától, 
vallásától vagy meggyőződésétől, 
fogyatékosságától, korától és szexuális 

(a) Jogok – A figyelem felhívása az 
egyenlőséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra –
Az Európai Év azt az üzenetet közvetíti, 
amely szerint minden egyén – függetlenül 
nemétől, faji vagy etnikai származásától, 
vallásától vagy meggyőződésétől, 
fogyatékosságától, korától és szexuális 
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irányultságától – egyenlő bánásmódra 
jogosult.

irányultságától – esélyegyenlőségre és 
egyenlő bánásmódra jogosult.

Er. fr

Indokolás

Az egyenlő bánásmódnak esélyegyenlőséggel kell együtt járnia. Minden személynek joga van 
ugyanis ahhoz, hogy valamennyi területen és valamennyi szinten ugyanazokkal az esélyekkel 
rendelkezzen.

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 13
2. cikk b) pont

b) Képviselet – Vita indítása arról, miként 
lehet a társadalomban alulreprezentált 
csoportok részvételét növelni – Az Európai 
Év ösztönzi a vitát és az eszmecserét annak 
szükségéről, hogy e csoportok fokozott 
társadalmi részvételét minden területen és 
minden szinten előmozdítsák.

b) Képviselet – Vita indítása arról, miként 
lehet a társadalomban alulreprezentált 
csoportok részvételét növelni – Az Európai 
Év ösztönzi a vitát és az eszmecserét annak 
szükségéről, hogy e csoportok fokozott 
társadalmi részvételét minden területen és 
minden szinten előmozdítsák, figyelembe 
véve, hogy bár a nők adják az Európai 
Unió lakosságának több mint felét, 
képviseletük a döntéshozatali folyamatok 
egyetlen területén és egyetlen szintjén sem 
kielégítő.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 14
2. cikk c) pont

c) Elismerés – A sokféleség ünneplése és 
befogadása – Az Európai Év kiemeli azt a 
pozitív hozzájárulást, amelyet az emberek –
függetlenül nemüktől, faji vagy etnikai 
származásuktól, vallásuktól vagy 

c) Elismerés – A sokféleség ünneplése és 
befogadása – Az Európai Év kiemeli azt a 
pozitív hozzájárulást, amelyet az emberek –
függetlenül nemüktől, faji vagy etnikai 
származásuktól, vallásuktól vagy 



AM\581100HU.doc 5/10 PE 362.762v01-00

külső fordítás

HU

meggyőződésüktől, képességeiktől, koruktól 
és szexuális irányultságuktól – a társadalom 
egészének nyújthatnak, különösen a 
sokféleség előnyeinek hangsúlyozásával.

meggyőződésüktől, képességeiktől, koruktól 
és szexuális irányultságuktól – a társadalom 
egészének nyújthatnak, különösen a 
sokféleség előnyeinek hangsúlyozásával. A 
különböző életkorú és különböző 
csoportokhoz tartozó nők (többek között a 
roma nők) társadalmi hozzájárulását 
jelentősége ellenére határozottan 
alulértékelik.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 15
2. cikk d) pont

d) Tisztelet és tolerancia – Az összetartóbb 
társadalom előmozdítása – Az Európai Év 
fokozottan ráirányítja a figyelmet a 
társadalom valamennyi tagja – különösen a 
fiatalok – közötti jó kapcsolatok 
elősegítésének, valamint a megkülönböztetés 
elleni küzdelmet megalapozó értékek 
előmozdításának és terjesztésének a 
jelentőségére.

d) Tisztelet és tolerancia – Az összetartóbb 
társadalom előmozdítása – Az Európai Év 
fokozottan ráirányítja a figyelmet a 
sztereotípiák, az előítéletek és az erőszak 
felszámolásának, a társadalom valamennyi 
tagja – különösen a fiatalok – közötti jó 
kapcsolatok elősegítésének, valamint a 
megkülönböztetés elleni küzdelmet 
megalapozó értékek előmozdításának és 
terjesztésének a jelentőségére.

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 16
2. cikk d) pont

d) Tisztelet és tolerancia – Az összetartóbb 
társadalom előmozdítása – Az Európai Év 
fokozottan ráirányítja a figyelmet a 
társadalom valamennyi tagja – különösen a 
fiatalok – közötti jó kapcsolatok 
elősegítésének, valamint a megkülönböztetés 

d) Tisztelet és tolerancia – Az összetartóbb 
és felelősebb társadalom előmozdítása – Az 
Európai Év fokozottan ráirányítja a 
figyelmet a társadalom valamennyi tagja –
különösen a fiatalok – közötti jó kapcsolatok 
elősegítésének, valamint a megkülönböztetés 
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elleni küzdelmet megalapozó értékek 
előmozdításának és terjesztésének a 
jelentőségére.

elleni küzdelmet megalapozó értékek 
előmozdításának és terjesztésének a 
jelentőségére, különös tekintettel a polgárok 
és a szociális szervezetek e területen 
jelentkező felelősségére.

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) együttműködés a médiával és a 
vállalkozói szférával;

c) együttműködés a médiával, a vállalkozói 
szférával és a diszkrimináció elleni 
küzdelem területén tevékenykedő nem 
kormányzati szervezetekkel;

Er. fr

Indokolás

Az ezen irányelvben megállapított célkitűzések megvalósításához szükség van a 
diszkrimináció elleni küzdelem területén tevékenykedő nem kormányzati szervezetek 
támogatására és a velük folytatott együttműködésre. E szervezetek ugyanis kulcsszerepet 
játszanak az információk terjesztésében, ahogy abban is, hogy a lakosság figyelmét felhívják 
az egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre.

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 18
3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) együttműködés a médiával és a 
vállalkozói szférával;

c) együttműködés a médiával, az üzleti 
szférával, valamint a helyi, regionális és 
nemzeti szinten működő vállalkozásokkal;

Er. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
4. cikk, harmadik számozatlan bekezdés

Az érintettekkel rendszeres eszmecserét 
folytat, különösen európai szinten, az 
Európai Év kialakításáról, végrehajtásáról és 
nyomon követéséről. E célból a Bizottság 
ezen érintett felek számára elérhetővé teszi a 
hasznos információkat. A Bizottság 
véleményükről tájékoztatja a 6. cikk (1) 
bekezdése alapján létrehozott bizottságot.

Az érintettekkel rendszeres eszmecserét 
folytat, különösen európai szinten, az 
Európai Év kialakításáról, végrehajtásáról, 
nyomon követéséről és értékeléséről. E 
célból a Bizottság ezen érintett felek 
számára elérhetővé teszi a hasznos 
információkat. A Bizottság véleményükről 
tájékoztatja a 6. cikk (1) bekezdése alapján 
létrehozott bizottságot.

Er. fr

Indokolás

A Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éve szereplőinek teljes körű 
részvételt kell biztosítani nem csak az Európai Év célkitűzéseinek kidolgozásában és 
végrehajtásában, de annak értékelésében is.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 20
5. cikk (1) bekezdés, második számozatlan bekezdés

Az egyes államok gondoskodnak arról, hogy 
e testület részt vegyen a Bizottsághoz 
legkésőbb 2006. december 31-én 
benyújtandó nemzeti stratégiai terv 
kialakításában, meghatározásában és
végrehajtásában. A nemzeti stratégiai tervek 
lényege a 2. cikkben meghatározott 
célkitűzések nemzeti és kulturális 
környezetbe történő átültetése.

Az egyes államok gondoskodnak arról, hogy 
e testület részt vegyen a Bizottsághoz 
legkésőbb 2006. december 31-én 
benyújtandó nemzeti stratégiai terv 
kialakításában, meghatározásában, 
végrehajtásában és értékelésében. A nemzeti 
stratégiai tervek lényege a 2. cikkben 
meghatározott célkitűzések nemzeti és 
kulturális környezetbe történő átültetése.

Er. fr
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Indokolás

Az Európai Év végrehajtásáért nemzeti szinten felelős testületet nem csak az Európai Év 
célkitűzéseit megvalósító nemzeti stratégiai terv kidolgozásába, de annak nemzeti szintű 
értékelésébe is be kellene vonni.

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 21
6. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottságot munkájában a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből álló és a Bizottság 
képviselője által elnökölt bizottság segíti. A 
tagállami képviselőt az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti közvetítő 
testületből kell kinevezni.

(1) A Bizottságot munkájában a tagállamok 
egy-egy képviselőjéből és az illetékes 
nemzetközi szervezetek több képviselőjéből 
álló, a Bizottság képviselője által elnökölt 
bizottság segíti. A tagállami képviselőt az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett nemzeti 
közvetítő testületből kell kinevezni.

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Gurmai Zita

Módosítás: 22
7. cikk (-1) bekezdés (új)

– az előirányzatok 1,25 %-át olyan 
tevékenységek kapják, amelyek közvetlenül 
a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
összpontosítanak. 

Er. en

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 23
7. cikk (1) bekezdés

(1) A melléklet I. részében ismertetett, (1) A melléklet I. részében ismertetett, 
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Közösség-szerte alkalmazandó intézkedések 
80 % erejéig kaphatnak támogatást, vagy az 
Európai Közösségek általános 
költségvetéséből finanszírozott 
közbeszerzési szerződéseket hozhatnak létre.

Közösség-szerte alkalmazandó intézkedések 
– köztük az illetékes nemzetközi szervezetek 
által indított kezdeményezések – 80 % 
erejéig kaphatnak támogatást, vagy az 
Európai Közösségek általános 
költségvetéséből finanszírozott 
közbeszerzési szerződéseket hozhatnak létre.

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Corien Wortmann-Kool

Módosítás: 24
12. cikk

12. cikk 12. cikk
Nemzetközi együttműködés Nemzetközi együttműködés

Az Európai Év keretén belül a Bizottság 
együttműködhet az érintett nemzetközi 
szervezetekkel.

Az Európai Év keretén belül a Bizottság 
együttműködik az érintett nemzetközi 
szervezetekkel.

Er. nl

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 25
Melléklet I. cím 3. bekezdés, első albekezdés

Együttműködés vállalkozásokkal, 
műsorszóró és médiaszervezetekkel, 
különösen partnerség keretében, az Európai 
Évvel kapcsolatos információk terjesztése 
érdekében;

Együttműködés nem kormányzati 
szervezetekkel, vállalkozásokkal, 
műsorszóró és médiaszervezetekkel, 
különösen partnerség keretében, az Európai 
Évvel kapcsolatos információk terjesztése 
érdekében;

Er. fr

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek teljes jogú partnerként kell részt venniük az Európai Év 
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végrehajtásában és a lakosság körében történő népszerűsítésében.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 26
Melléklet II. cím 4. bekezdés c) pont

c) együttműködés vállalkozásokkal, 
műsorszóró és médiaszervezetekkel, 
különösen partnerség keretében, az Európai 
Évvel kapcsolatos információk nemzeti 
szinten történő terjesztése érdekében;

c) együttműködés nem kormányzati 
szervezetekkel, vállalkozásokkal, 
műsorszóró és médiaszervezetekkel, 
különösen partnerség keretében, az Európai 
Évvel kapcsolatos információk nemzeti 
szinten történő terjesztése érdekében; 

Er. fr

Indokolás

A nem kormányzati szervezeteknek teljes jogú partnerként kell részt venniük az Európai Év 
végrehajtásában és a lakosság körében történő népszerűsítésében.


