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Förslag till beslut (KOM(2005)0225 – C6-0178/2005 – 2005/0107(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 8
Skäl 2

(2) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om grundläggande 
rättigheter förbjuds diskriminering på en rad 
olika grunder.

(2) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 13 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen
förbjuds diskriminering på en rad olika 
grunder i likhet med i artikel 21 Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. fr

Motivering

Stadgan om de grundläggande rättigheterna har ännu inte bindande karaktär. Det är därför 
lämpligare att även hänvisa till artikel 13 i EG-fördraget som slår fast principen att alla 
former av diskriminering skall bekämpas.
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Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 9
Skäl 7

(7) Gemenskapslagstiftningen har lett till 
stora förbättringar i fråga om garanterad 
jämlikhet och skydd mot ojämlikheter och 
diskriminering i hela EU och har fungerat 
som katalysator för utarbetande av en mer 
samstämmig, rättighetsbaserad strategi för 
jämlikhet och icke-diskriminering.

(7) Gemenskapslagstiftningen har lett till 
stora förbättringar i fråga om garanterad 
jämlikhet och skydd mot ojämlikheter och 
diskriminering i hela EU och har fungerat 
som katalysator för utarbetande av en mer 
samstämmig, rättighetsbaserad strategi för 
jämlikhet och icke-diskriminering. Trots 
detta fortsätter EU-medborgarna att 
utsättas för diskriminering och bristande 
likabehandling i det dagliga livet.

Or. nl

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 10
Skäl 9

(9) De skillnader som råder mellan länderna 
när det gäller uppnådda resultat, 
socioekonomiska och kulturella förhållanden 
och tänkesätt gör att det är lämpligt att 
decentralisera huvuddelen av verksamheten 
till nationell nivå genom ett system med 
indirekt centraliserad förvaltning enligt de 
förfaranden som föreskrivs i artikel 54.2 c i 
budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser.

(9) De skillnader som råder mellan länderna 
när det gäller uppnådda resultat, 
socioekonomiska och kulturella förhållanden 
och tänkesätt gör att det är lämpligt att 
decentralisera huvuddelen av verksamheten 
till nationell nivå genom ett system med 
indirekt centraliserad förvaltning enligt de 
förfaranden som föreskrivs i artikel 54.2 c i 
budgetförordningen och dess 
genomförandebestämmelser. Det är särskilt 
lämpligt att uppmana arbetsmarknadens 
parter och relevanta frivilligorganisationer 
att delta för att nå målen.

Or. nl

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 11
Artikel 2, led a

(a) Rättigheter – Öka medvetenheten om (a) Rättigheter – Öka medvetenheten om 
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rätten till jämlikhet och icke-diskriminering 
– Europeiska året kommer att lyfta fram 
budskapet att alla människor, oavsett kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder och 
sexuell läggning har rätt till lika behandling.

rätten till jämlikhet och icke-diskriminering
(huvuddelen av gemenskapens lagstiftning 
om jämlikhet – dvs. mer än tio direktiv –
utgörs av lagstiftning om jämställdhet
mellan kvinnor och män) – Europeiska året 
kommer att lyfta fram budskapet att alla 
människor, oavsett kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder och sexuell läggning 
har rätt till lika behandling.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led a

(a) Rättigheter – Öka medvetenheten om 
rätten till jämlikhet och icke-diskriminering 
– Europeiska året kommer att lyfta fram 
budskapet att alla människor, oavsett kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder och 
sexuell läggning har rätt till lika behandling.

(a) Rättigheter – Öka medvetenheten om 
rätten till jämlikhet och icke-diskriminering 
– Europeiska året kommer att lyfta fram 
budskapet att alla människor, oavsett kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder och 
sexuell läggning har rätt till lika möjligheter 
och lika behandling.

Or. fr

Motivering

Lika behandling bör åtföljas av lika möjligheter. Alla individer har rätt till samma 
möjligheter på alla områden och på alla nivåer.

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 13
Artikel 2, led b

(b) Representation – Stimulera till debatt om 
olika sätt att öka delaktigheten i samhället 
för grupper som är underrepresenterade –
Europeiska året kommer att uppmuntra till 
reflektion och diskussion om behovet av att 
främja större delaktighet för dessa grupper 

(b) Representation – Stimulera till debatt om 
olika sätt att öka delaktigheten i samhället 
för grupper som är underrepresenterade –
Europeiska året kommer att uppmuntra till 
reflektion och diskussion om behovet av att 
främja större delaktighet för dessa grupper 
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på alla områden och på alla nivåer. på alla områden och på alla nivåer samtidigt 
som hänsyn tas till att mer än hälften av 
EU:s befolkning är kvinnor och att de är 
underrepresenterade på alla 
beslutsfattande områden och på alla nivåer.

Or. en

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 14
Artikel 2, led c

(c) Erkännande – Välkomna och anpassa sig 
till mångfalden – Europeiska året kommer 
att lyfta fram det positiva bidrag som 
människor, oavsett ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder och sexuell läggning, kan ge till 
samhället som helhet, genom att särskilt 
betona de fördelar som mångfald innebär.

(c) Erkännande – Välkomna och anpassa sig 
till mångfalden – Europeiska året kommer 
att lyfta fram det positiva bidrag som 
människor, oavsett ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder och sexuell läggning, kan ge till 
samhället som helhet, genom att särskilt 
betona de fördelar som mångfald innebär.
Kvinnor i alla åldrar och grupper (särskilt 
romska kvinnor) bidrar i stor utsträckning
till samhället, men är ändå allmänt 
underskattade.

Or. en

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led d

(d) Respekt och tolerans – Främja ett 
samhälle präglat av större sammanhållning –
Europeiska året kommer att öka 
medvetenheten om hur viktigt det är att 
främja goda relationer mellan alla grupper i 
samhället, särskilt bland ungdomar, och 
främja och sprida de värderingar som ligger 
till grund för kampen mot diskriminering.

(d) Respekt och tolerans – Främja ett 
samhälle präglat av större sammanhållning –
Europeiska året kommer att öka 
medvetenheten om hur viktigt det är att få 
bort stereotyper, fördomar och våld, främja 
goda relationer mellan alla grupper i 
samhället, särskilt bland ungdomar, och 
främja och sprida de värderingar som ligger 
till grund för kampen mot diskriminering.

Or. en
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Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led d

(d) Respekt och tolerans – Främja ett 
samhälle präglat av större sammanhållning –
Europeiska året kommer att öka 
medvetenheten om hur viktigt det är att 
främja goda relationer mellan alla grupper i 
samhället, särskilt bland ungdomar, och 
främja och sprida de värderingar som ligger 
till grund för kampen mot diskriminering.

(d) Respekt och tolerans – Främja ett 
samhälle präglat av större sammanhållning 
och ansvarstagande – Europeiska året 
kommer att öka medvetenheten om hur 
viktigt det är att främja goda relationer 
mellan alla grupper i samhället, särskilt 
bland ungdomar, och främja och sprida de 
värderingar som ligger till grund för kampen 
mot diskriminering, särskilt det ansvar som 
medborgarna och 
samhällsorganisationerna har i frågan.

Or. nl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 1, led c

(c) samarbete med medier och näringsliv; (c) samarbete med medier, näringsliv och 
frivilligorganisationer som är verksamma i 
arbetet med att bekämpa diskriminering;

Or. fr

Motivering

Genomförande av målen i detta beslut bör ske med stöd från och samarbete med 
frivilligorganisationer som är verksamma inom kampen mot diskriminering. Dessa 
organisationer har en viktig uppgift när det gäller att sprida information och öka 
medborgarnas medvetenhet om jämlikhetsfrågor.

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 18
Artikel 3, punkt 1, led c
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(c) samarbete med medier och näringsliv; (c) samarbete med medier och näringsliv på 
lokal, regional och nationell nivå;

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 19
Artikel 4, stycke 3

Kommissionen skall särskilt på europeisk 
nivå svara för ett fortlöpande åsiktsutbyte 
med berörda intressenter i fråga om 
utformningen, genomförandet och
uppföljningen av Europeiska året. 
Kommissionen skall därför ställa relevant 
information till förfogande för dessa 
intressenter. Kommissionen skall informera 
den kommitté som inrättas enligt artikel 6.1 
om deras synpunkter.

Kommissionen skall särskilt på europeisk 
nivå svara för ett fortlöpande åsiktsutbyte 
med berörda intressenter i fråga om 
utformningen, genomförandet,
uppföljningen och utvärderingen av 
Europeiska året. Kommissionen skall därför 
ställa relevant information till förfogande för 
dessa intressenter. Kommissionen skall 
informera den kommitté som inrättas enligt 
artikel 6.1 om deras synpunkter.

Or. fr

Motivering

De intressenter som berörs av Europeiska året för lika möjligheter för alla bör kunna delta 
fullt ut inte enbart i utformningen och genomförandet av målen med Europeiska året, utan 
också i utvärderingen av detsamma.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 1, stycke 2

Varje stat skall se till att detta organ deltar i 
att utarbeta och genomföra den nationella 
politiska plan som skall lämnas till 
kommissionen senast den 
31 december 2006. I de nationella politiska 
planerna skall de mål som fastställs i 
artikel 2 anpassas till nationella och 
kulturella förhållanden.

Varje stat skall se till att detta organ deltar i 
att utarbeta, genomföra och utvärdera den 
nationella politiska plan som skall lämnas 
till kommissionen senast den 
31 december 2006. I de nationella politiska 
planerna skall de mål som fastställs i 
artikel 2 anpassas till nationella och 
kulturella förhållanden.

Or. fr
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Motivering

Det organ på nationell nivå som ansvarar för genomförandet av Europeiska året bör vara 
inblandat både i utformningen av den nationella politiska planen för genomförande av målen 
för Europeiska året och i utvärderingen på nationell nivå.

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 21
Artikel 6, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som består av en företrädare för 
varje stat och har en företrädare för 
kommissionen som ordförande. Varje stats 
företrädare skall utses av det nationella 
förmedlingsorgan som avses i artikel 5.2.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som består av en företrädare för 
varje stat och flera företrädare för relevanta
internationella organisationer och har en 
företrädare för kommissionen som 
ordförande. Varje stats företrädare skall 
utses av det nationella förmedlingsorgan 
som avses i artikel 5.2.

Or. nl

Ändringsförslag från Zita Gurmai

Ändringsförslag 22
Artikel 7, punkt -1 (ny)

-1. En fjärdedel av medlen skall anslås till 
verksamhet som är direkt inriktad på 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 23
Artikel 7, punkt 1

1. De gemenskapsomfattande insatser som 
beskrivs i del I i bilagan kan beviljas stöd 
med upp till 80 % eller bli föremål för ett 
upphandlingsförfarande som finansieras via 

1. De gemenskapsomfattande insatser –
däribland initiativ från relevanta
internationella oranisationer – som 
beskrivs i del I i bilagan kan beviljas stöd 
med upp till 80 % eller bli föremål för ett 
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Europeiska gemenskapens allmänna budget. upphandlingsförfarande som finansieras via 
Europeiska gemenskapens allmänna budget.

Or. nl

Ändringsförslag från Corien Wortmann-Kool

Ändringsförslag 24
Artikel 12

Inom ramen för Europeiska året kan
kommissionen samarbeta med relevanta 
internationella organisationer.

Inom ramen för Europeiska året skall
kommissionen samarbeta med relevanta 
internationella organisationer.

Or. nl

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 25
Bilaga, del I, punkt 3, stycke 1

Samarbete med företag, radio- och TV-bolag 
och medieorganisationer, särskilt som 
partner för att sprida information om 
Europeiska året.

Samarbete med frivilligorganisationer, 
företag, radio- och TV-bolag och 
medieorganisationer, särskilt som partner för 
att sprida information om Europeiska året.

Or. fr

Motivering

Frivilligorganisationer bör vara fullvärdiga partner i genomförandet av Europeiska året och 
i informationen om det till allmänheten.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 26
Bilaga, del II, punkt 4, led c

c) Samarbete med företag, radio- och 
TV-bolag och medieorganisationer, särskilt 
som partner för att sprida information om 
Europeiska året på nationell nivå.

c) Samarbete med frivilligorganisationer, 
företag, radio- och TV-bolag och 
medieorganisationer, särskilt som partner för 
att sprida information om Europeiska året på 
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nationell nivå.

Or. fr

Motivering

Frivilligorganisationer bör vara fullvärdiga partner i genomförandet av Europeiska året och 
i informationen om det till allmänheten.


