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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
Overweging 2

(2) Non-discriminatie is een grondbeginsel 
van de Europese Unie. Artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verbiedt uiteenlopende 
vormen van discriminatie.

(2) Non-discriminatie is een grondbeginsel 
van de Europese Unie. Artikel 13 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap verbiedt uiteenlopende 
vormen van discriminatie in navolging van 
Artikel 21 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Het Handvest van de grondrechten is nog niet bindend. Derhalve is het beter tevens te 
verwijzen naar artikel 13 van het EG-Verdrag waarin het beginsel van de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie is vastgelegd.
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Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 9
Overweging 7

(7) De Europese wetgeving heeft het niveau 
van gewaarborgde gelijkheid en 
bescherming tegen ongelijkheid en 
discriminatie in de EU aanzienlijk verhoogd 
en werkte als een katalysator voor de 
ontwikkeling van een coherentere, op 
rechten gebaseerde benadering van 
gelijkheid en non-discriminatie.

(7) De Europese wetgeving heeft het niveau 
van gewaarborgde gelijkheid en 
bescherming tegen ongelijkheid en 
discriminatie in de EU aanzienlijk verhoogd 
en werkte als een katalysator voor de 
ontwikkeling van een coherentere, op 
rechten gebaseerde benadering van 
gelijkheid en non-discriminatie. Desondanks 
worden de burgers in de EU in hun 
dagelijks leven nog steeds met discriminatie 
en ongelijke behandeling geconfronteerd.

Or. nl

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 10
Overweging 9

(9) Gezien de uiteenlopende niveaus van 
vooruitgang in de verschillende landen en de 
uiteenlopende nationale sociaal-
economische en culturele contexten en 
gevoeligheden is het aangewezen het 
merendeel van de activiteiten van het 
Europees Jaar op nationaal niveau te 
decentraliseren door een systeem van 
indirect gecentraliseerd management 
overeenkomstig de procedures van artikel 
54, lid 2, onder c), van het Financieel 
Reglement en de uitvoeringsvoorschriften 
ervan.

(9) Gezien de uiteenlopende niveaus van 
vooruitgang in de verschillende landen en de 
uiteenlopende nationale sociaal-
economische en culturele contexten en 
gevoeligheden is het aangewezen het 
merendeel van de activiteiten van het 
Europees Jaar op nationaal niveau te 
decentraliseren door een systeem van 
indirect gecentraliseerd management 
overeenkomstig de procedures van artikel 
54, lid 2, onder c), van het Financieel 
Reglement en de uitvoeringsvoorschriften 
ervan. In het bijzonder sociale partners en 
relevante NGO´s moeten worden 
aangemoedigd deel te nemen om de 
doelstellingen te realiseren.

Or. nl
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Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 11
Artikel 2, letter a)

a) Rechten – Voorlichting over het recht op 
gelijkheid en non-discriminatie - Het 
Europees Jaar zal de boodschap verspreiden 
dat iedereen, ongeacht geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, recht heeft op gelijke 
behandeling.

a) Rechten – Voorlichting over het recht op 
gelijkheid en non-discriminatie (het 
merendeel van de communautaire 
wetgeving - te weten meer dan tien 
richtlijnen - betreft de gendergelijkheid) -
Het Europees Jaar zal de boodschap 
verspreiden dat iedereen, ongeacht geslacht, 
ras of etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, recht heeft op gelijke 
behandeling.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Artikel 2, letter a)

a) Rechten – Voorlichting over het recht op 
gelijkheid en non-discriminatie - Het 
Europees Jaar zal de boodschap verspreiden 
dat iedereen, ongeacht geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, recht heeft op gelijke 
behandeling.

a) Rechten – Voorlichting over het recht op 
gelijkheid en non-discriminatie - Het 
Europees Jaar zal de boodschap verspreiden 
dat iedereen, ongeacht geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, recht heeft op gelijke kansen en 
gelijke behandeling.

Or. fr

Motivering

Gelijke behandeling moet gepaard gaan met gelijke kansen. Alle individuen hebben immers 
het recht op gelijke kansen in alle sectoren en op alle niveaus.
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Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 13
Artikel 2, letter b)

b) Vertegenwoordiging – Een debat 
stimuleren over de wijze waarop de 
participatie van ondervertegenwoordigde 
groepen in de samenleving kan worden 
vergroot – Tijdens het Europees Jaar zal de 
bevolking worden aangemoedigd na te 
denken en te debatteren over de behoefte om 
hun grotere participatie in de samenleving, 
in alle sectoren en op alle niveaus, te 
bevorderen.

b) Vertegenwoordiging – Een debat 
stimuleren over de wijze waarop de 
participatie van ondervertegenwoordigde 
groepen in de samenleving kan worden 
vergroot – Tijdens het Europees Jaar zal de 
bevolking worden aangemoedigd na te 
denken en te debatteren over de behoefte om 
hun grotere participatie in de samenleving, 
in alle sectoren en op alle niveaus, te 
bevorderen, rekening houdend met het feit 
dat meer dan de helft van de bevolking van 
de Europese Unie uit vrouwen bestaat en
dat zij in alle sectoren van de besluitvoming 
en op alle niveaus ondervertegenwoordigd 
zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 14
Artikel 2, letter c)

c) Erkenning – Diversiteit toejuichen en 
ruimte geven – Tijdens het Europees Jaar zal 
de aandacht worden gevestigd op de 
positieve bijdrage die mensen, ongeacht 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid, kunnen leveren tot 
de samenleving als geheel, in het bijzonder 
door de voordelen van diversiteit te 
benadrukken.

c) Erkenning – Diversiteit toejuichen en 
ruimte geven – Tijdens het Europees Jaar zal 
de aandacht worden gevestigd op de 
positieve bijdrage die mensen, ongeacht 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid, kunnen leveren tot 
de samenleving als geheel, in het bijzonder 
door de voordelen van diversiteit te 
benadrukken. De bijdrage van vrouwen van 
alle leeftijden en groepen (met name Roma-
vrouwen) aan de samenleving is aanzienlijk 
en wordt toch sterk onderschat.

Or. en
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Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 15
Artikel 2, letter d)

d) Respect en verdraagzaamheid – Het 
bevorderen van een hechtere samenleving –
Tijdens het Europees Jaar zal de bevolking 
worden voorgelicht over het belang van het 
bevorderen van goede betrekkingen tussen 
allen in de samenleving, en in het bijzonder 
tussen jongeren, en het propageren en 
verspreiden van de waarden die aan de 
bestrijding van discriminatie ten grondslag 
liggen.

d) Respect en verdraagzaamheid – Het 
bevorderen van een hechtere samenleving –
Tijdens het Europees Jaar zal de bevolking 
worden voorgelicht over het belang van het 
wegnemen van stereotypen, vooroordelen 
en geweld, het bevorderen van goede 
betrekkingen tussen allen in de samenleving, 
en in het bijzonder tussen jongeren, en het 
propageren en verspreiden van de waarden 
die aan de bestrijding van discriminatie ten 
grondslag liggen.

Or. en

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 16
Artikel 2, letter d)

d) Respect en verdraagzaamheid – Het 
bevorderen van een hechtere samenleving –
Tijdens het Europees Jaar zal de bevolking 
worden voorgelicht over het belang van het 
bevorderen van goede betrekkingen tussen 
allen in de samenleving, en in het bijzonder 
tussen jongeren, en het propageren en 
verspreiden van de waarden die aan de 
bestrijding van discriminatie ten grondslag 
liggen.

d) Respect en verdraagzaamheid - Het 
bevorderen van een hechtere en 
verantwoordelijke samenleving - Tijdens het 
Europees jaar zal de bevolking worden 
voorgelicht over het belang van het 
bevorderen van goede betrekkingen tussen 
allen in de samenleving en in het bijzonder 
tussen jongeren, en het propageren en 
verspreiden van de waarden die aan de 
bestrijding van discriminatie ten grondslag 
liggen, in het bijzonder de 
verantwoordelijkheid die burgers en 
maatschappelijke organisaties hiervoor 
dragen.

Or. nl
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Artikel 3, lid 1, letter c)

c) samenwerking met media en bedrijven; c) samenwerking met media, bedrijven en
niet-gouvernementele organisaties die 
actief zijn op het gebied van de bestrijding 
van discriminatie;

Or. fr

Motivering

De verwezenlijking van de in onderhavige richtlijn opgenomen doelstellingen moet 
geschieden met de steun en medewerking van de niet-gouvernementele organisaties die actief 
zijn op het gebied van de bestrijding van discriminatie. Deze organisaties vervullen immers 
een sleutelrol bij de verspreiding van informatie en de bewustmaking van de burgers van 
gelijkheidsvraagstukken.

Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 18
Artikel 3, lid 1, letter c)

c) samenwerking met media en bedrijven; c) samenwerking met media en bedrijven op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Artikel 4, alinea 3

Zij organiseert met name op Europees 
niveau geregeld een gedachtewisseling met 
de betrokkenen over de vormgeving, de 
uitvoering en de follow-up van het Europees 
Jaar. Daartoe stelt zij alle relevante 
informatie ter beschikking van die 
betrokkenen. De Commissie brengt het uit 
hoofde van artikel 6, lid 1, opgerichte comité 
op de hoogte van hun standpunt.

Zij organiseert met name op Europees 
niveau geregeld een gedachtewisseling met 
de betrokkenen over de vormgeving, de 
uitvoering, de follow-up en de evaluatie van 
het Europees Jaar. Daartoe stelt zij alle 
relevante informatie ter beschikking van die 
betrokkenen. De Commissie brengt het uit 
hoofde van artikel 6, lid 1, opgerichte comité 
op de hoogte van hun standpunt.



AM\581100NL.doc 7/9 PE 362.762v01-00

NL

Or. fr

Motivering

De belanghebbende partijen bij het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen moeten 
volledig kunnen deelnemen niet alleen aan de vormgeving en verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Europees jaar, maar ook aan de evaluatie ervan.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Artikel 5, lid 1, alinea 2

Elk land ziet erop toe dat dit orgaan 
betrokken wordt bij de vormgeving, de 
vaststelling en de uitvoering van het 
nationale beleidsplan, dat uiterlijk op 31 
december 2006 bij de Commissie moet 
worden ingediend. De nationale 
beleidsplannen zetten de doelstellingen van 
artikel 2 om in de nationale en culturele 
context.

Elk land ziet erop toe dat dit orgaan 
betrokken wordt bij de vormgeving, de 
vaststelling, de uitvoering en de evaluatie
van het nationale beleidsplan, dat uiterlijk op 
31 december 2006 bij de Commissie moet 
worden ingediend. De nationale 
beleidsplannen zetten de doelstellingen van 
artikel 2 om in de nationale en culturele 
context.

Or. fr

Motivering

Het orgaan dat op nationaal niveau verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het 
Europees jaar zou niet alleen moeten worden betrokken bij de uitwerking van het nationaal 
beleidsplan waarmee de doelstellingen van het Europees Jaar worden verwezenlijkt, maar 
ook bij de evaluatie ervan op nationaal niveau.

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 21
Artikel 6, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité dat bestaat uit een vertegenwoordiger 
per land en wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Commissie. De 
vertegenwoordiger van elk land wordt 
aangewezen uit de leden van het 
tussengeschakelde nationale orgaan bedoeld 
in artikel 5, lid 2.

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité dat bestaat uit een vertegenwoordiger 
per land en enkele vertegenwoordigers van 
relevante internationale organisaties, en 
wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Commissie. De 
vertegenwoordiger van elk land wordt 
aangewezen uit de leden van het 
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tussengeschakelde nationale orgaan bedoeld 
in artikel 5, lid 2.

Or. nl

Amendement ingediend door Zita Gurmai

Amendement 22
Artikel 7, lid -1 (nieuw)

-1. 25% van de middelen worden 
uitgetrokken voor activiteiten die 
rechtstreeks gericht zijn op de gelijkheid 
van mannen en vrouwen.

Or. en

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 23
Artikel 7, lid 1

1. Maatregelen op het niveau van de 
Gemeenschap, zoals beschreven in deel I 
van de bijlage, kunnen voor maximaal 80% 
gesubsidieerd worden of aanleiding geven 
tot overheidsopdrachten die met middelen 
van de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen worden gefinancierd.

1. Maatregelen op het niveau van de 
Gemeenschap - waaronder initiatieven van 
relevante internationale organisaties - , 
zoals beschreven in deel I van de bijlage, 
kunnen voor maximaal 80% gesubsidieerd 
worden of aanleiding geven tot 
overheidsopdrachten die met middelen van 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen worden gefinancierd.

Or. nl

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 24
Artikel 12

In het kader van het Europees Jaar kan de 
Commissie samenwerken met relevante 

In het Kader van het Europees Jaar zal de 
Commissie samenwerken met relevante 
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internationale organisaties. internationale organisaties.

Or. nl

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Bijlage, deel I, punt 3, alinea 1

Samenwerking met bedrijven, omroep- en 
mediaorganisaties in het bijzonder, als 
partners die de informatie over het Europees 
Jaar verspreiden.

Samenwerking met niet-gouvernementele 
organisaties, bedrijven, omroep- en 
mediaorganisaties in het bijzonder, als 
partners die de informatie over het Europees 
Jaar verspreiden.

Or. fr

Motivering

De niet-gouvernementele organisaties moeten volwaardige partners zijn bij de uitvoering van 
het Europees Jaar en de verspreiding ervan onder de bevolking.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 26
Bijlage, deel II, punt 4, letter c)

c) samenwerking met bedrijven, omroep- en 
mediaorganisaties in het bijzonder, als 
partners die de informatie over het Europees 
Jaar op nationaal vlak verspreiden;

c) samenwerking met niet-gouvernementele 
organisaties, bedrijven, omroep- en 
mediaorganisaties in het bijzonder, als 
partners die de informatie over het Europees 
Jaar op nationaal vlak verspreiden;

Or. fr

Motivering

De niet-gouvernementele organisaties moeten volwaardige partners zijn bij de uitvoering van 
het Europees Jaar en de verspreiding ervan onder de bevolking.


