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Zakonodajni predlog

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 2

Nediskriminacija je temeljno načelo 
Evropske unije. Člen 21 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah prepoveduje 
najrazličnejše oblike diskriminacije.

Nediskriminacija je temeljno načelo 
Evropske unije. Člen 13 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti prepoveduje 
najrazličnejše oblike diskriminacije po 
zgledu člena 21 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

Or. fr

Obrazložitev

Listina o temeljnih pravicah še ni obvezujoče narave. Zato se je bolj primerno sklicevati na 
člen 13 Pogodbe ES, ki predstavlja načelo boja proti vsem oblikam diskriminacije.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 7

(7) Evropska zakonodaja je po vsej EU 
znatno povečala stopnjo zajamčene enakosti 
in zaščite pred neenakostjo in diskriminacijo 
in je bila katalizator pri oblikovanju 
skladnejšega, na pravicah temelječega 
pristopa k enakosti in nediskriminaciji. 

(7) Evropska zakonodaja je po vsej EU 
znatno povečala stopnjo zajamčene enakosti 
in zaščite pred neenakostjo in diskriminacijo 
in je bila katalizator pri oblikovanju 
skladnejšega, na pravicah temelječega 
pristopa k enakosti in nediskriminaciji. 
Kljub temu se državljani Evropske unije v 
svojem vsakdanjem življenju še naprej 
srečujejo z diskriminacijo in neenakim 
obravnavanjem. 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi neenakomernega napredka po 
državah članicah in različnega socialno-
ekonomskega in kulturnega okolja ter 
posebnosti je treba glavni del dejavnosti 
evropskega leta decentralizirati in prenesti 
na nacionalno raven s sistemom 
neposrednega centraliziranega upravljanja v 
skladu s postopkom, določenim v členu 
54(2)(c) finančne uredbe in njenih 
izvedbenih pravil.

(9) Zaradi neenakomernega napredka po 
državah članicah in različnega socialno-
ekonomskega in kulturnega okolja ter 
posebnosti je treba glavni del dejavnosti 
evropskega leta decentralizirati in prenesti 
na nacionalno raven s sistemom 
neposrednega centraliziranega upravljanja v 
skladu s postopkom, določenim v členu 
54(2)(c) finančne uredbe in njenih 
izvedbenih pravil. Zlasti je primerno 
spodbujati socialne partnerje in pristojne 
NVO k sodelovanju, da bi dosegli cilje.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 11
Člen 2, točka a)

a) Pravice – ozaveščanje javnosti glede 
pravice do enakosti in nediskriminacije: 

a) Pravice – ozaveščanje javnosti glede 
pravice do enakosti in nediskriminacije 
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evropsko leto bo poudarilo sporočilo, da 
imajo vsi ljudje ne glede na spol, raso ali 
etnično pripadnost, vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost in spolno usmerjenost 
pravico do enakega obravnavanja.

(večji del zakonodaje Skupnosti o enakosti, 
in sicer več kot deset direktiv, obravnava 
enakost med spoloma): evropsko leto bo 
poudarilo sporočilo, da imajo vsi ljudje ne 
glede na spol, raso ali etnično pripadnost, 
vero ali prepričanje, invalidnost, starost in 
spolno usmerjenost pravico do enakega 
obravnavanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 12
Člen 2, točka a)

a) Pravice – ozaveščanje javnosti glede 
pravice do enakosti in nediskriminacije: 
evropsko leto bo poudarilo sporočilo, da 
imajo vsi ljudje ne glede na spol, raso ali 
etnično pripadnost, vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost in spolno usmerjenost 
pravico do enakega obravnavanja.

a) Pravice – ozaveščanje javnosti glede 
pravice do enakosti in nediskriminacije: 
evropsko leto bo poudarilo sporočilo, da 
imajo vsi ljudje ne glede na spol, raso ali 
etnično pripadnost, vero ali prepričanje, 
invalidnost, starost in spolno usmerjenost 
pravico do enakih možnosti in enakega 
obravnavanja.

Or. fr

Obrazložitev

Enako obravnavanje morajo dopolniti enake možnosti. Vsi posamezniki imajo pravico do 
enakih možnosti na vseh področjih in vseh ravneh družbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 13
Člen 2, točka b)

b) Zastopanost – spodbujanje razprave o 
tem, kako povečati udeležbo premalo 
zastopanih skupin v družbi: evropsko leto bo 
spodbudilo premislek in razpravo o potrebi 
po večji udeležbi teh skupin na vseh 
področjih in vseh ravneh družbe.

b) Zastopanost – spodbujanje razprave o 
tem, kako povečati udeležbo premalo 
zastopanih skupin v družbi: evropsko leto bo 
spodbudilo premislek in razpravo o potrebi 
po večji udeležbi teh skupin na vseh 
področjih in vseh ravneh družbe, ob 
upoštevanju dejstva, da ženske 
predstavljajo več kot polovico prebivalstva 
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Evropske unije in so nezadostno 
predstavljene na vseh področjih postopkov 
odločanja in na vseh ravneh družbe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 14
Člen 2, točka c)

c) Priznavanje – praznovanje in sprejemanje 
različnosti: evropsko leto bo poudarilo 
pozitivni prispevek, ki ga lahko družbi kot 
celoti dajo ljudje ne glede na spol, raso ali 
etnično pripadnost, vero ali prepričanje, 
zmožnosti, starost in spolno usmerjenost, 
zlasti z izpostavljanjem prednosti različnosti.

c) Priznavanje – praznovanje in sprejemanje 
različnosti: evropsko leto bo poudarilo 
pozitivni prispevek, ki ga lahko družbi kot 
celoti dajo ljudje ne glede na spol, raso ali 
etnično pripadnost, vero ali prepričanje, 
zmožnosti, starost in spolno usmerjenost, 
zlasti z izpostavljanjem prednosti različnosti. 
Prispevek, ki ga za družbo predstavljajo 
ženske vseh starosti in vseh kategorij (zlasti 
romske ženske), je precejšen, vendar kljub 
temu v veliki meri podcenjen.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 15
Člen 2, točka d)

d) Spoštovanje in strpnost – uveljavljanje 
tesneje povezane družbe: evropsko leto bo 
povečalo ozaveščenost glede pomena, ki ga 
ima uveljavljanje dobrih odnosov med vsemi 
pripadniki družbe, še zlasti med mladimi, ter 
uveljavljanje in širjenje vrednot, ki so 
osnova boja proti diskriminaciji.

d) Spoštovanje in strpnost – uveljavljanje 
tesneje povezane družbe: evropsko leto bo 
povečalo ozaveščenost glede pomena, ki ga 
ima odpravljanje stereotipov, predsodkov in 
nasilja, uveljavljanje dobrih odnosov med 
vsemi pripadniki družbe, še zlasti med 
mladimi, ter uveljavljanje in širjenje 
vrednot, ki so osnova boja proti 
diskriminaciji.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 16
Člen 2, točka d)

d) Spoštovanje in strpnost – uveljavljanje 
tesneje povezane družbe: evropsko leto bo 
povečalo ozaveščenost glede pomena, ki ga 
ima uveljavljanje dobrih odnosov med vsemi 
pripadniki družbe, še zlasti med mladimi, ter 
uveljavljanje in širjenje vrednot, ki so
osnova boja proti diskriminaciji.

d) Spoštovanje in strpnost – uveljavljanje 
tesneje povezane in bolj odgovorne družbe: 
evropsko leto bo povečalo ozaveščenost 
glede pomena, ki ga ima uveljavljanje 
dobrih odnosov med vsemi pripadniki 
družbe, še zlasti med mladimi, ter 
uveljavljanje in širjenje vrednot, ki so 
osnova boja proti diskriminaciji, zlasti 
odgovornost državljanov in socialnih 
organizacij na tem področju.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, točka c)

c) sodelovanju z mediji, poslovnim in 
podjetniškim sektorjem;

c) sodelovanju z mediji, poslovnim in 
podjetniškim sektorjem ter nevladnimi 
organizacijami, dejavnimi na področju boja 
proti diskriminaciji;

Or. fr

Obrazložitev

Uresničevanje ciljev, ki jih predvideva ta Sklep, se mora doseči s pomočjo in sodelovanjem 
nevladnih organizacij, dejavnih na področju boja proti diskriminaciji. Te organizacije so 
imele ključno vlogo pri širjenju informacij in osveščanju državljanov o vprašanjih enakosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 1, točka c)

c) sodelovanju z mediji, poslovnim in c) sodelovanju z mediji, poslovnim svetom 
ter poslovnim in podjetniškim sektorjem na 
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podjetniškim sektorjem; lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Člen 4, pododstavek 3

Komisija redno izmenjuje mnenja z 
interesnimi skupinami zlasti na evropski 
ravni glede priprave in izvajanja evropskega 
leta ter nadaljnjega ukrepanja. Takšne 
interesne skupine zato dobijo od Komisije 
ustrezne informacije. Komisija o njihovih 
stališčih obvesti odbor, ustanovljen v skladu 
s členom 6(1).

Komisija redno izmenjuje mnenja z 
interesnimi skupinami zlasti na evropski 
ravni glede priprave in izvajanja evropskega 
leta ter nadaljnjega ukrepanja in 
vrednotenja. Takšne interesne skupine zato 
dobijo od Komisije ustrezne informacije. 
Komisija o njihovih stališčih obvesti odbor, 
ustanovljen v skladu s členom 6(1).

Or. fr

Obrazložitev

Interesnim skupinam za evropsko leto enakih možnosti za vse mora biti omogočeno polno 
sodelovanje ne le pri pripravi in izvajanju ciljev evropskega leta, ampak tudi pri njegovem 
vrednotenju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 20
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2

2. Vsaka država članica zagotovi, da ta 
organ sodeluje pri pripravi, opredelitvi in 
izvedbi nacionalnega načrta, ki ga je treba 
Komisiji predložiti najpozneje 31. decembra 
2006. Nacionalni načrti umestijo cilje, 
navedene v členu 2, v nacionalno in kulturno 
okolje.

2. Vsaka država članica zagotovi, da ta 
organ sodeluje pri pripravi, opredelitvi in
izvedbi ter vrednotenju nacionalnega načrta, 
ki ga je treba Komisiji predložiti najpozneje 
31. decembra 2006. Nacionalni načrti 
umestijo cilje, navedene v členu 2, v 
nacionalno in kulturno okolje.

Or. fr
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Obrazložitev

Organ, ki je na nacionalni ravni odgovoren za uresničevanje evropskega leta, mora 
sodelovati ne le pri pripravi nacionalnega načrta, ki določa navedene cilje za evropsko leto, 
ampak tudi pri njegovem vrednotenju na nacionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 1

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo 
po en predstavnik iz držav članic, predseduje 
pa mu zastopnik Komisije. Zastopnika iz 
države članice imenuje nacionalni 
posredniški odbor, omenjen v členu 5(2).

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo 
po en predstavnik iz držav članic in številni 
predstavniki pristojnih mednarodnih 
organizacij, predseduje pa mu zastopnik 
Komisije. Zastopnika iz države članice 
imenuje nacionalni posredniški odbor, 
omenjen v členu 5(2).

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Zita Gurmai

Predlog spremembe 22
Člen 7, odstavek – 1 (novo)

– 1. 25 % odobrenih proračunskih sredstev 
se dodeli dejavnostim, ki se osredotočajo 
neposredno na enakost med ženskami in 
moškimi. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 23
Člen 7, odstavek 1

1. Ukrepi, ki se izvajajo po vsej Skupnosti, 
kakor je opisano v delu I Priloge, se lahko 
subvencionirajo v višini do 80 % ali pa se 
zaradi njih razpišejo javna naročila, ki se 
financirajo iz splošnega proračuna 

1. Ukrepi, ki se izvajajo po vsej Skupnosti, 
med katerimi so pobude pristojnih 
mednarodnih organizacij, kakor je opisano 
v delu I Priloge, se lahko subvencionirajo v 
višini do 80 % ali pa se zaradi njih razpišejo 
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Evropskih skupnosti. javna naročila, ki se financirajo iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Corien Wortmann-Kool

Predlog spremembe 24
Člen 12

Člen 12 Člen 12
Mednarodno sodelovanje Mednarodno sodelovanje

Komisija lahko v okviru evropskega leta 
sodeluje z ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami.

Komisija v okviru evropskega leta sodeluje z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 25
Priloga, naslov I, odstavek 3, pododstavek 1

Sodelovanje z gospodarskimi družbami, 
radijskimi in televizijskimi ter časopisnimi 
hišami, zlasti kot s partnerji, ki širijo 
informacije o evropskem letu;

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, z 
gospodarskimi družbami, radijskimi in 
televizijskimi ter časopisnimi hišami, zlasti 
kot s partnerji, ki širijo informacije o 
evropskem letu;

Or. fr

Obrazložitev

Nevladne organizacije morajo biti v celoti partnerji pri uresničevanju evropskega leta in 
širjenju informacij med prebivalstvom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 26
Priloga, naslov II, odstavek 5, točka c)

sodelovanje z gospodarskimi družbami, c) sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
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radijskimi in televizijskimi ter časopisnimi 
hišami, zlasti kot s partnerji, ki širijo 
informacije o evropskem letu na nacionalni 
ravni;

gospodarskimi družbami, radijskimi in 
televizijskimi ter časopisnimi hišami, zlasti 
kot s partnerji, ki širijo informacije o 
evropskem letu na nacionalni ravni;

Or. fr

Obrazložitev

Nevladne organizacije morajo biti v celoti partnerji pri uresničevanju evropskega leta in 
širjenju informacij med prebivalstvom.


