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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 2

Niedyskryminacja jest podstawową zasadą 
Unii Europejskiej. Art. 21 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej zakazuje 
dyskryminacji z jakichkolwiek względów.

Niedyskryminacja jest podstawową zasadą 
Unii Europejskiej. Art. 13 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską na 
wzór art. 21 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej zakazuje dyskryminacji z 
jakichkolwiek względów.

Or. fr

Uzasadnienie

Karta Praw Podstawowych nie ma jeszcze wiążącego charakteru. Właściwsze będzie zatem 
odwołanie się również do art. 13 TWE, który ustanawia zasadę walki z wszelkimi przejawami 
dyskryminacji.
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Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 7

(7) Europejskie prawodawstwo w znacznym 
stopniu przyczyniło się do zwiększenia 
poziomu gwarantowanej równości i ochrony 
przed nierównościami i dyskryminacją w 
całej UE. Spełniało ono rolę katalizatora 
rozwoju bardziej spójnego podejścia 
opartego na poszanowaniu praw do 
równości i niedyskryminacji.

(7)Europejskie prawodawstwo w znacznym 
stopniu przyczyniło się do zwiększenia 
poziomu gwarantowanej równości i ochrony 
przed nierównościami i dyskryminacją w 
całej UE. Spełniało ono rolę katalizatora 
rozwoju bardziej spójnego podejścia 
opartego na poszanowaniu praw do 
równości i niedyskryminacji. Mimo to 
obywatele Unii Europejskiej w codziennym 
życiu wciąż spotykają się z dyskryminacją i 
nierównym traktowaniem.

Or. nl

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 9

(9) Różny postęp dokonany na poziomie 
krajowym i zróżnicowane krajowe 
społecznoekonomiczne i kulturowe 
uwarunkowania, a także delikatny charakter 
zagadnień wymagają, by przeważająca część 
działań w Roku była podejmowana w 
sposób zdecentralizowany na poziomie 
krajowym, poprzez system pośredniego
scentralizowanego zarządzania, zgodnie z 
procedurami ustanowionymi w art. 54 ust. 2
lit. c) rozporządzenia finansowego i jego 
przepisów wykonawczych.

(9) Różny postęp dokonany na poziomie 
krajowym i zróżnicowane krajowe 
społecznoekonomiczne i kulturowe 
uwarunkowania, a także delikatny charakter 
zagadnień wymagają, by przeważająca część 
działań w Roku była podejmowana w 
sposób zdecentralizowany na poziomie 
krajowym, poprzez system pośredniego 
scentralizowanego zarządzania, zgodnie z 
procedurami ustanowionymi w art. 54 ust. 2 
lit. c) rozporządzenia finansowego i jego 
przepisów wykonawczych. Należy w 
szczególności zachęcić partnerów 
społecznych i właściwe organizacje 
pozarządowe do uczestniczenia w realizacji 
tych celów.

Or. nl
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Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 11
Artykuł 2 litera a)

a) Prawa - Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawa do równości i 
niedyskryminacji - Europejski Rok będzie 
uwydatniał przesłanie, że wszyscy ludzie, 
bez względu na płeć, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną mają prawo do równego 
traktowania.

a) Prawa - Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawa do równości i 
niedyskryminacji (znacząca część
wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego 
równości, czyli ponad dziesięciu dyrektyw, 
odnosi się do równości między płciami) -
Europejski Rok będzie uwydatniał 
przesłanie, że wszyscy ludzie, bez względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek i orientację seksualną mają prawo do 
równego traktowania.

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Artykuł 2 litera a)

a) Prawa - Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawa do równości i 
niedyskryminacji - Europejski Rok będzie 
uwydatniał przesłanie, że wszyscy ludzie, 
bez względu na płeć, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną mają prawo do równego 
traktowania.

a) Prawa - Podnoszenie świadomości w 
zakresie prawa do równości i 
niedyskryminacji - Europejski Rok będzie 
uwydatniał przesłanie, że wszyscy ludzie, 
bez względu na płeć, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną mają prawo do równości szans i 
równego traktowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Obok równego traktowania należy wspomnieć o równości szans. Wszystkie osoby mają
bowiem prawo korzystać z takich samych możliwości we wszystkich dziedzinach i na 
wszystkich poziomach.
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Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 13
Artykuł 2 litera b)

b) Reprezentacja - Stymulowanie debaty na 
temat sposobów zwiększania udziału grup 
niedostatecznie reprezentowanych w życiu 
społeczeństwa - Europejski Rok będzie 
zachętą do refleksji i dyskusji nad potrzebą 
popierania ich większego uczestnictwa w 
życiu społeczeństwa we wszystkich 
sektorach i na wszystkich poziomach. 

b) Reprezentacja - Stymulowanie debaty na 
temat sposobów zwiększania udziału grup 
niedostatecznie reprezentowanych w życiu 
społeczeństwa - Europejski Rok będzie 
zachętą do refleksji i dyskusji nad potrzebą 
popierania ich większego uczestnictwa w 
życiu społeczeństwa we wszystkich 
sektorach i na wszystkich poziomach, przy 
uwzględnieniu faktu, że kobiety, które 
stanowią ponad połowę ludności Unii 
Europejskiej, dysponują niewystarczającą 
reprezentacją we wszystkich sektorach
procesów decyzyjnych i na wszystkich 
szczeblach.

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 14
Artykuł 2 litera c)

c) Uznawanie - Honorowanie i przychylne 
nastawienie do różnorodności – Europejski 
Rok będzie uwydatniał pozytywny wkład, 
który ludzie, bez względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek i 
orientację seksualną mogą wnieść w życie 
społeczeństwa jako całości, szczególnie 
poprzez podkreślanie korzyści płynących z 
różnorodności. 

c) Uznawanie - Honorowanie i przychylne 
nastawienie do różnorodności – Europejski 
Rok będzie uwydatniał pozytywny wkład, 
który ludzie, bez względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek i 
orientację seksualną mogą wnieść w życie 
społeczeństwa jako całości, szczególnie 
poprzez podkreślanie korzyści płynących z 
różnorodności. Wkład społeczny kobiet w 
różnym wieku i reprezentujących różne 
grupy (zwłaszcza kobiet romskich) jest 
znaczący a zarazem wysoce niedoceniany.

Or. en
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Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 15
Artykuł 2 litera d)

d) Poszanowanie i tolerancja -
Propagowanie bardziej spójnego
społeczeństwa - Europejski Rok będzie 
przyczyniał się do podnoszenia świadomości 
na temat znaczenia dobrych stosunków
pomiędzy wszystkimi w ramach 
społeczeństwa, w szczególności między 
młodymi ludźmi, oraz do propagowania i 
upowszechniania wartości leżących u 
podstaw walki z dyskryminacją.

d) Poszanowanie i tolerancja -
Propagowanie bardziej solidarnego
społeczeństwa - Europejski Rok będzie 
przyczyniał się do podnoszenia świadomości 
na temat znaczenia obalania stereotypów, 
uprzedzeń i zwalczania przemocy oraz
sprzyjania dobrym stosunkom pomiędzy 
wszystkimi w ramach społeczeństwa, w 
szczególności między młodymi ludźmi, oraz 
do propagowania i upowszechniania 
wartości leżących u podstaw walki z 
dyskryminacją.

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 16
Artykuł 2 litera d)

d) Poszanowanie i tolerancja -
Propagowanie bardziej spójnego
społeczeństwa - Europejski Rok będzie 
przyczyniał się do podnoszenia świadomości 
na temat znaczenia dobrych stosunków 
pomiędzy wszystkimi w ramach 
społeczeństwa, w szczególności między 
młodymi ludźmi, oraz do propagowania i 
upowszechniania wartości leżących u 
podstaw walki z dyskryminacją.

d) Poszanowanie i tolerancja -
Propagowanie bardziej solidarnego i 
odpowiedzialnego społeczeństwa -
Europejski Rok będzie przyczyniał się do 
podnoszenia świadomości na temat 
znaczenia dobrych stosunków pomiędzy 
wszystkimi w ramach społeczeństwa, w 
szczególności między młodymi ludźmi, oraz 
do propagowania i upowszechniania 
wartości leżących u podstaw walki z 
dyskryminacją, zwłaszcza 
odpowiedzialności, jaka w tym zakresie 
spoczywa na obywatelach i organizacjach 
społecznych.

Or. nl
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 1 litera c)

c) współpracy z mediami, światem biznesu i
przedsiębiorstwami;

c) współpracy z mediami, 
przedsiębiorstwami i organizacjami 
pozarządowymi, które aktywnie walczą z 
dyskryminacją;

Or. fr

Uzasadnienie

Realizacji celów przewidzianych w niniejszej decyzji muszą towarzyszyć wsparcie i 
współpraca organizacji pozarządowych, które są aktywne w dziedzinie walki z dyskryminacją.
Odgrywają one kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji i w uwrażliwianiu obywateli 
na kwestię równości.

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 18
Artykuł 3 ustęp 1 litera c)

c) współpracy z mediami, światem biznesu i
przedsiębiorstwami;

c) współpracy z mediami, światem biznesu i
przedsiębiorstwami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Artykuł 4 akapit trzeci

Komisja prowadzi regularną wymianę 
informacji z bezpośrednio zainteresowanymi 
stronami, w szczególności na poziomie 
europejskim w sprawie zaprojektowania i 
wdrożenia Europejskiego Roku oraz 
dalszych działań po jego zakończeniu. W 
tym celu Komisja udostępnia odpowiednie 
informacje zainteresowanym stronom. 
Komisja przekazuje informacje na temat 
opinii zainteresowanych stron komitetowi 

Komisja prowadzi regularną wymianę 
informacji z bezpośrednio zainteresowanymi 
stronami, w szczególności na poziomie 
europejskim w sprawie zaprojektowania i 
wdrożenia Europejskiego Roku oraz 
dalszych działań po jego zakończeniu, jak 
również dokonania jego oceny. W tym celu 
Komisja udostępnia odpowiednie informacje 
zainteresowanym stronom. Komisja 
przekazuje informacje na temat opinii 
zainteresowanych stron komitetowi 
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ustanowionemu na mocy art. 6 ust. 1. ustanowionemu na mocy art. 6 ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Strony bezpośrednio uczestniczące w Europejskim Roku na rzecz Równych Szans dla 
Wszystkich powinny mieć możliwość pełnego uczestniczenia nie tylko w projektowaniu i 
wdrażaniu celów Europejskiego Roku, ale również w jego ocenie.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 20
Artykuł 5 ustęp 1 akapit drugi

Każde państwo zapewni udział tego organu 
w projektowaniu, opracowywaniu i
realizacji Krajowego Planu Politycznego, 
który należy przedstawić Komisji najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2006 r. Krajowy Plan 
Polityczny zawiera przełożenie celów 
ustanowionych w art. 2 w kontekst krajowy i 
kulturowy.

Każde państwo zapewni udział tego organu 
w projektowaniu, opracowywaniu i
realizacji oraz ocenie Krajowego Planu 
Politycznego, który należy przedstawić 
Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 
r. Krajowy Plan Polityczny zawiera 
przełożenie celów ustanowionych w art. 2 w 
kontekst krajowy i kulturowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Organ odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Roku na szczeblu krajowym powinien 
brać udział nie tylko w projektowaniu Krajowego Planu Politycznego, realizując cele 
ustanowione dla Europejskiego Roku, ale również w jego ocenie na szczeblu krajowym.

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 1 

1. Komisję wspomaga komitet, w którego 
skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego
państwa. Komitetowi przewodniczy 
przedstawiciel Komisji. Przedstawiciela
każdego państwa wyznacza się spośród osób 
z krajowego organu pośredniczącego, o
którym mowa w art. 5 ust. 2.

1. Komisję wspomaga komitet, w którego 
skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego 
państwa i kilku przedstawicieli właściwych 
organizacji międzynarodowych. Komitetowi 
przewodniczy przedstawiciel Komisji. 
Przedstawiciela każdego państwa wyznacza 
się spośród osób z krajowego organu 
pośredniczącego, o którym mowa w art. 5 
ust. 2.
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Or. nl

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 1 (nowy)

– 1. 25% środków przeznaczonych na 
działania koncentrujące się bezpośrednio 
na równości kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 23
Artykuł 7 ustęp 1

1. Środki, które ze swej natury mają zasięg 
wspólnotowy, opisane w Załączniku, część 
I, mogą być dotowane maksymalnie do 80% 
lub stanowić przedmiot zamówień 
publicznych finansowanych z ogólnego 
budżetu Wspólnot Europejskich.

1. Środki, które ze swej natury mają zasięg 
wspólnotowy – w tym inicjatywy 
właściwych organizacji międzynarodowych 
– opisane w Załączniku, część I, mogą być 
dotowane maksymalnie do 80% lub 
stanowić przedmiot zamówień publicznych 
finansowanych z ogólnego budżetu 
Wspólnot Europejskich.

Or. nl

Poprawkę złożyła Corien Wortmann-Kool

Poprawka 24
Artykuł 12

Artykuł 12
Współpraca międzynarodowa

W ramach Europejskiego Roku Komisja 
może współpracować z odpowiednimi 
organizacjami międzynarodowymi. 

Artykuł 12
Współpraca międzynarodowa

W ramach Europejskiego Roku Komisja 
współpracuje z odpowiednimi 
organizacjami międzynarodowymi.

Or. nl
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Załącznik, tytuł I ustęp 3 akapit pierwszy

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
organizacjami radiowo-telewizyjnymi i 
mediami w szczególności jako partnerami 
upowszechniającymi informacje na temat 
Europejskiego Roku.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorstwami, 
organizacjami radiowo-telewizyjnymi i 
mediami w szczególności jako partnerami 
upowszechniającymi informacje na temat 
Europejskiego Roku.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe powinny być pełnoprawnymi partnerami we wdrażaniu 
Europejskiego Roku i propagowaniu go w społeczeństwie.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 26
Załącznik, tytuł II ustęp 4 litera c)

c) Współpracę z przedsiębiorstwami, 
organizacjami radiowo-telewizyjnymi i 
mediami, w szczególności jako partnerami 
upowszechniającymi informacje na temat 
Europejskiego Roku na poziomie krajowym 

c) Współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorstwami, 
organizacjami radiowo-telewizyjnymi i 
mediami, w szczególności jako partnerami 
upowszechniającymi informacje na temat 
Europejskiego Roku na poziomie krajowym

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe powinny być pełnoprawnymi partnerami we wdrażaniu 
Europejskiego Roku i propagowaniu go w społeczeństwie.


