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Ændringsforslag 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I deres nationale handlingsplaner for 
social integration fremhæver en række 
lande den store risiko for fattigdom og/eller 
social udstødelse i bestemte 
befolkningsgrupper, herunder børn, enlige 
forældre, ældre, migranter og etniske 
minoriteter, handicappede, hjemløse, 
indsatte, voldsramte kvinder og børn samt 
stofmisbrugere.

(11) I deres nationale handlingsplaner for 
social integration fremhæver en række 
lande den store risiko for fattigdom og/eller 
social udstødelse i bestemte 
befolkningsgrupper, herunder børn, enlige 
forældre, børnerige familier, ældre, unge 
og især unge kvinder, migranter og etniske 
minoriteter, handicappede, hjemløse, 
indsatte, voldsramte kvinder og børn samt 
stofmisbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Beskæftigelse reducerer risikoen for 
fattigdom betydeligt for den enkelte, men 
er ikke altid en tilstrækkelig forudsætning 
for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, 
og risikoen for fattigdom bliver ved med at 
være forholdsvis stor også blandt dem, der 
er kommet i arbejde. Fattigdom blandt 
erhvervsaktive er forbundet med lav løn, 
ringe kvalifikationer og usikre 
ansættelsesforhold - ofte deltidsarbejde -
men også med forholdene i den husstand, 
de pågældende tilhører, dvs. det antal 
personer, over for hvem der er 
forsørgerpligt, og husstandens 
arbejdsintensitet. For at hjælpe den enkelte 

(12) Beskæftigelse reducerer risikoen for 
fattigdom betydeligt for den enkelte, men 
er ikke altid en tilstrækkelig forudsætning 
for at hjælpe mennesker ud af fattigdom, 
og risikoen for fattigdom bliver ved med at 
være forholdsvis stor også blandt dem, der 
er kommet i arbejde. Fattigdom blandt 
erhvervsaktive er forbundet med lav løn, 
ringe kvalifikationer, reducerede 
muligheder for at få en 
erhvervsuddannelse og forene arbejde og 
familieliv samt usikre ansættelsesforhold 
og -vilkår - ofte deltidsarbejde - men også 
med omfanget af den sociale og 
økonomiske bistand set i relation til 
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ud af fattigdom er et godt arbejde således 
meget vigtigt.

forholdene i den husstand, de pågældende 
tilhører, dvs. det antal personer, over for 
hvem der er forsørgerpligt, og husstandens 
arbejdsintensitet. For at hjælpe den enkelte 
ud af fattigdom er et godt arbejde og social 
og økonomisk bistand således meget 
vigtige faktorer.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Adgang til informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) og evne til 
at anvende ikt bliver i stadig højere grad en 
forudsætning for integration.

(14) Selv om lige adgang til informations-
og kommunikationsteknologi (ikt) og evne 
til at anvende ikt i stadig højere grad bliver 
en forudsætning for integration, er den 
digitale kløft mellem mænd og kvinder 
samt mellem de forskellige 
samfundsgrupper ikke blevet mindre, 
hvilket skader kvinders sociale og faglige 
integration.

I en ministererklæring, der blev vedtaget i 
juni 2006 i Riga, slås der til lyd for et 
informationssamfund for alle.

Ministererklæringen, der blev vedtaget i 
juni 2006 i Riga, og hvori der slås til lyd 
for et informationssamfund for alle, bør 
gennemføres i videre udstrækning, og 
adgangen til ikt for alle bør indgå som et 
af hovedmålene for det europæiske år.

Or. fr



AM\712172DA.doc 5/9 PE402.844v01-00

DA

Ændringsforslag 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger 
for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse skal slå igennem, er den brede 
befolknings opbakning af afgørende 
betydning. Det europæiske år bør fungere 
som katalysator for bevidstgørelse og 
ekstra impulser. Det bør bidrage til at 
fokusere den politiske opmærksomhed og 
mobilisere alle berørte parter for at fremme 
den åbne koordinationsmetode vedrørende 
social beskyttelse og social integration.

(15) Hvis Fællesskabets foranstaltninger 
for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse skal slå igennem, er den brede 
befolknings opbakning af afgørende 
betydning. Det europæiske år bør fungere 
som katalysator for bevidstgørelse og 
ekstra impulser. Det bør bidrage til at 
fokusere den politiske opmærksomhed og 
mobilisere alle berørte parter for at fremme 
og styrke den åbne koordinationsmetode 
vedrørende social beskyttelse og social 
integration samt til at fremme nye aktioner 
og initiativer på europæisk og nationalt 
plan i samarbejde med de fattigdomsramte 
og disses repræsentanter. I den 
forbindelse bør der lægges særlig vægt på 
en effektiv gennemførelse i 
medlemsstaterne af 
fællesskabslovgivningen om lige 
muligheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samhørighed - Fremme af et samfund 
præget af større samhørighed ved at gøre 
borgerne mere bevidste om fordelene for 
alle ved et samfund, hvor der ikke findes 
fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve 
på randen af samfundet. Det europæiske år 

c) Samhørighed - Fremme af et samfund 
præget af større samhørighed ved at ændre 
den sociale og økonomiske politik, der er 
årsag til social ulighed og fattigdom, først 
og fremmest blandt kvinder og børn, og 
ved at gøre borgerne mere bevidste om 
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skal befordre et samfund, der opretholder 
og udvikler livskvalitet, social trivsel og 
lige muligheder for alle uanset baggrund, 
ved at sikre bæredygtig udvikling og 
solidaritet mellem og inden for 
generationerne samt politikkohærens med 
EU's foranstaltninger i hele verden.

fordelene for alle ved et samfund, hvor der 
ikke findes fattigdom, og hvor ingen er 
nødt til at leve på randen af samfundet Det 
europæiske år skal befordre et samfund, 
der opretholder og udvikler livskvalitet, 
social trivsel og lige muligheder for alle 
uanset baggrund, ved at sikre bæredygtig 
udvikling og solidaritet mellem og inden 
for generationerne samt politikkohærens 
med EU's foranstaltninger i hele verden.

Or. pt

Ændringsforslag 12
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Engagement - Bekræftelse af EU's 
stærke politiske engagement i bekæmpelse 
af fattigdom og social udstødelse og 
fremme af dette engagement på alle 
forvaltningsniveauer. Det europæiske år 
skal med udgangspunkt i landvindingerne 
og de mulige mangler i forbindelse med 
den åbne koordinationsmetode vedrørende 
social beskyttelse og social integration 
styrke det politiske engagement i 
forebyggelse og bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse og give en ny impuls 
til videreførelsen af EU's indsats på dette 
område.

d) Engagement - Bekræftelse af EU's 
stærke politiske engagement i bekæmpelse 
af fattigdom og social udstødelse og 
fremme af dette engagement på alle 
forvaltningsniveauer ved at ændre de 
politikker, som er årsag til disse 
fænomener. Det europæiske år skal med 
udgangspunkt i landvindingerne og de 
mulige mangler i forbindelse med den åbne 
koordinationsmetode vedrørende social 
beskyttelse og social integration styrke det 
politiske engagement i forebyggelse og 
bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse og give en ny impuls til 
videreførelsen af EU's indsats på dette
område.

Or. pt
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Ændringsforslag 13
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med det europæiske år tages 
der hensyn til de forskellige måder, hvorpå 
mænd og kvinder oplever fattigdom og 
social udstødelse.

I forbindelse med det europæiske år tages 
der hensyn til de forskellige måder, hvorpå 
mænd og kvinder oplever fattigdom og 
social udstødelse, og der gøres en indsats 
for at øge de forskellige institutioners 
bevidsthed om årsagerne hertil samt om 
de foranstaltninger, der skal træffes for at 
mindske fattigdommen, især blandt 
kvinder og børn.

Or. pt

Ændringsforslag 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan kan samfinansieres over Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
med op til 50 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger til 
foranstaltninger, der gennemføres efter 
proceduren i bilagets del II.

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan kan samfinansieres over Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
med op til 50 % (eller i særlige tilfælde 
med op til 80 %) af de samlede 
støtteberettigede omkostninger til 
foranstaltninger, der gennemføres efter 
proceduren i bilagets del II.

Or. en
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Begrundelse

Afstemning under ét om ændringsforslag 14 og 16.

Ændringsforslag 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne rapport indeholder ligeledes 
oplysninger om overholdelsen af 
princippet om ligestilling mellem mænd 
og kvinder i løbet af det europæiske år og 
gennemførelsen heraf samt en evaluering 
af, hvorledes det europæiske år er kommet 
de sårbare grupper til gode.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Forslag til afgørelse
Bilag – del II – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og 
nationalt plan kan komme i betragtning til 
finansiering over Fællesskabets budget 
med op til 50 % af hvert enkelt 
deltagerlands samlede støtteberettigede 
omkostninger. Den nationale del af støtten 
skal modsvare EU-støtten med mindst 
50 % fra offentlige og private kilder. Ved 
udvælgelsen af foranstaltninger står det de 
nationale gennemførelsesorganer frit for, 
hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode 
om samfinansiering fra den organisation, 
der er ansvarlig for gennemførelsen af de 
enkelte foranstaltninger.

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og 
nationalt plan kan komme i betragtning til
finansiering over Fællesskabets budget 
med op til 50 % af hvert enkelt 
deltagerlands samlede støtteberettigede 
omkostninger. Den nationale del af støtten 
skal modsvare EU-støtten med mindst 
50 % fra offentlige og private kilder. Med 
Kommissionens billigelse kan særlige 
foranstaltninger på nationalt plan med et 
bredt europæisk sigte opnå finansiering 
over Fællesskabets budget med op til 80 % 
af de samlede støtteberettigede 
omkostninger. Ved udvælgelsen af 
foranstaltninger står det de nationale 
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gennemførelsesorganer frit for, hvorvidt og 
i hvilket omfang de vil anmode om 
samfinansiering fra den organisation, der er 
ansvarlig for gennemførelsen af de enkelte 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Afstemning under ét om ændringsforslag 14 og 16.

Ændringsforslag 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Bilag – del IV – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● børnefattigdom og fattigdom, der går i 
arv fra generation til generation

● udryddelse af børnefattigdom og 
fattigdom, der går i arv fra generation til 
generation, især ved hjælp af øget støtte til 
familien og forældreskab

Or. fr
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