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Ändringsförslag 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I sina nationella handlingsplaner för 
social integration framhäver ett antal länder 
den stora risken för fattigdom och social 
utestängning i vissa befolkningsgrupper, 
däribland barn, ensamstående föräldrar, 
äldre, invandrare och etniska minoriteter, 
funktionshindrade, hemlösa, interner, 
våldsdrabbade kvinnor och barn samt 
narkotikamissbrukare.

(11) I sina nationella handlingsplaner för 
social integration framhäver ett antal länder 
den stora risken för fattigdom och social 
utestängning i vissa befolkningsgrupper, 
däribland barn, ensamstående föräldrar, 
familjer med många barn, äldre, 
ungdomar och särskilt unga kvinnor,
invandrare och etniska minoriteter, 
funktionshindrade, hemlösa, interner, 
våldsdrabbade kvinnor och barn samt 
narkotikamissbrukare

Or. fr

Ändringsförslag 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Även om sysselsättning reducerar 
risken för fattigdom betydligt för den 
enskilde, räcker den inte alltid till för att 
hjälpa människor ut ur fattigdom. Risken 
för fattigdom är fortfarande relativt stor 
även för förvärvsarbetande. Fattigdom 
bland förvärvsarbetande är dels förknippat 
med låg lön, låg utbildning och osäkra 
anställningsförhållanden, ofta 
deltidsanställning, dels med förhållandena i 

(12) Även om sysselsättning reducerar 
risken för fattigdom betydligt för den 
enskilde, räcker den inte alltid till för att 
hjälpa människor ut ur fattigdom. Risken 
för fattigdom är fortfarande relativt stor 
även för förvärvsarbetande. Fattigdom 
bland förvärvsarbetande är dels förknippat 
med låg lön, låg utbildning,
begränsade möjligheter till 
yrkesutbildning och förenande av arbets-
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det hushåll den enskilde tillhör, dvs. antalet 
personer som måste försörjas och 
hushållets arbetsintensitet. Sysselsättning 
av hög kvalitet är således mycket viktig för 
att hjälpa den enskilde ut ur fattigdom.

och familjeliv och osäkra 
anställningsförhållanden, ofta 
deltidsanställning, dels med nivån på det 
sociala och ekonomiska stöd som beror på
förhållandena i det hushåll den enskilde 
tillhör, dvs. antalet personer som måste 
försörjas och hushållets arbetsintensitet.  
Sysselsättning av hög kvalitet och socialt 
och ekonomiskt stöd är således mycket 
viktigt för att hjälpa den enskilde ut ur 
fattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Tillgång till och förmåga att använda 
informations- och kommunikationsteknik 
blir i allt högre grad en förutsättning för 
integration. I en ministerförklaring som 
antogs i juni 2006 i Riga efterlystes ett 
informationssamhälle för alla.

(14) Trots att lika tillgång till och förmåga 
att använda informations- och 
kommunikationsteknik i allt högre grad blir 
en förutsättning för integration, har den 
digitala klyftan mellan män och kvinnor 
och mellan socialgrupperna inte 
minskats, vilket äventyrar kvinnors 
integrering i samhället och arbetslivet. I 
en ministerförklaring som antogs i juni 
2006 i Riga, i vilken ett 
informationssamhälle för alla efterlystes, 
bör i större utsträckning omsättas i 
praktiken och tillgång till informations-
och kommunikationsteknik för alla bör bli 
ett huvudmål under det europeiska året. 

Or. fr
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Ändringsförslag 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Ett brett folkligt stöd är nödvändigt för 
att gemenskapens insats för bekämpning av 
fattigdom och social utestängning ska få ett 
ordentligt genomslag. Det europeiska året 
bör fungera som en katalysator för att öka 
medvetenheten och intensifiera arbetet. Det 
bör också bidra till att fokusera den 
politiska uppmärksamheten och mobilisera 
alla berörda parter för att föra den öppna 
samordningsmetoden för social trygghet 
och social integration framåt.

(15) Ett brett folkligt stöd är nödvändigt för 
att gemenskapens insats för bekämpning av 
fattigdom och social utestängning ska få ett 
ordentligt genomslag. Det europeiska året 
bör fungera som en katalysator för att öka 
medvetenheten och intensifiera arbetet. Det 
bör också bidra till att fokusera den 
politiska uppmärksamheten och mobilisera 
alla berörda parter för att stärka och föra 
den öppna samordningsmetoden för social 
trygghet och social integration framåt, 
samt till att främja nya åtgärder och 
initiativ på europeisk och nationell nivå i 
samarbete med de fattigdomsdrabbade 
och deras företrädare. I detta 
sammanhang bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att 
gemenskapslagstiftningen om lika 
möjligheter och jämställdhet genomförs 
effektivt på nationell nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Sammanhållning – Främja ett samhälle 
präglat av större sammanhållning genom 
att öka medvetenheten hos befolkningen 
om fördelarna för alla med ett samhälle 
utan fattigdom, där ingen är dömd att leva i 
samhällets utkanter. Det europeiska året 
ska främja ett samhälle som upprätthåller 

c) Sammanhållning – Främja ett samhälle 
präglat av större sammanhållning genom 
att ändra den samhällsekonomiska 
politiken som orsakar sociala orättvisor 
och fattigdom, särskilt bland kvinnor och 
barn, och genom att öka medvetenheten 
hos befolkningen om fördelarna för alla 
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och utvecklar livskvalitet, socialt 
välbefinnande och lika möjligheter för alla 
oavsett bakgrund, och som säkerställer 
hållbar utveckling och solidaritet mellan 
och inom generationerna samt politisk 
samstämmighet med EU:s insatser på 
global nivå.

med ett samhälle utan fattigdom, där ingen 
är dömd att leva i samhällets utkanter. Det 
europeiska året ska främja ett samhälle 
som upprätthåller och utvecklar 
livskvalitet, socialt välbefinnande och lika 
möjligheter för alla oavsett bakgrund, och 
som säkerställer hållbar utveckling och 
solidaritet mellan och inom generationerna 
samt politisk samstämmighet med EU:s 
insatser på global nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 12
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Engagemang – Bekräfta EU:s starka 
politiska engagemang för bekämpning av 
fattigdom och social utestängning och 
främja detta engagemang på alla 
förvaltningsnivåer. Det europeiska året ska 
med utgångspunkt i landvinningarna för 
och de eventuella bristerna hos den öppna 
samordningsmetoden för social trygghet 
och social integration stärka den politiska 
viljan att bekämpa fattigdom och social 
utestängning och ge nya impulser till 
utvecklingen av EU:s insatser på detta 
område.

d) Engagemang – Bekräfta EU:s starka 
politiska engagemang för bekämpning av 
fattigdom och social utestängning och 
främja detta engagemang på alla 
förvaltningsnivåer, genom att ändra den 
politik som orsakar fattigdom och social 
utestängning. Det europeiska året ska med 
utgångspunkt i landvinningarna för och de 
eventuella bristerna hos den öppna 
samordningsmetoden för social trygghet 
och social integration stärka den politiska 
viljan att bekämpa fattigdom och social 
utestängning och ge nya impulser till 
utvecklingen av EU:s insatser på detta 
område.

Or. pt
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Ändringsförslag 13
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med det europeiska året ska 
hänsyn tas till mäns och kvinnors olika sätt 
att uppleva fattigdom och social 
utestängning.

I samband med det europeiska året ska 
hänsyn tas till mäns och kvinnors olika sätt 
att uppleva fattigdom och social 
utestängning. Man bör under det 
europeiska året även sträva efter att öka 
medvetenheten hos olika institutioner om 
orsakerna till och vilka åtgärder som 
måste vidtas för att minska fattigdomen, 
särskilt bland kvinnor och barn.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Insatser på lokal, regional eller nationell 
nivå kan samfinansieras via Europeiska 
unionens allmänna budget med upp till 
50 % av de sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för insatser som genomförs 
enligt förfarandet i del II i bilagan.

2. Insatser på lokal, regional eller nationell 
nivå kan samfinansieras via Europeiska 
unionens allmänna budget med upp till 
50 %, eller i undantagsfall med upp till 
80 % av de sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för insatser som genomförs 
enligt förfarandet i del II i bilagan.

Or. en

Motivering

Omröstningen gäller samtidigt ändringsförslag 16.
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Ändringsförslag 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska även innehålla uppgifter 
om hur jämställdhetsprincipen efterlevts 
under det europeiska året och omsatts i 
praktiken, samt en utvärdering av hur det 
europeiska året gynnat utsatta grupper.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till beslut
Bilaga – del II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser på lokal, regional eller nationell 
nivå kan finansieras via gemenskapens 
budget med upp till 50 % av de totala 
bidragsberättigande kostnaderna per 
deltagande land. Den nationella delen av 
stödet ska motsvara EU-finansieringen 
med minst 50 % från offentliga och privata 
källor. Vid urvalet av insatser har de 
nationella genomförandeorganen fria 
händer att avgöra om och i vilken 
omfattning de kommer att begära 
samfinansiering från den organisation som 
ansvarar för genomförandet av de enskilda 
insatserna.

1. Insatser på lokal, regional eller nationell 
nivå kan finansieras via gemenskapens 
budget med upp till 50 % av de totala 
bidragsberättigande kostnaderna per 
deltagande land. Den nationella delen av 
stödet ska motsvara EU-finansieringen 
med minst 50 % från offentliga och privata 
källor. Med kommissionens godkännande 
kan särskilda insatser på nationell nivå 
med en stark europeisk dimension 
finansieras via gemenskapens budget med 
upp till 80 % av de totala 
bidragsberättigande kostnaderna. Vid 
urvalet av insatser har de nationella 
genomförandeorganen fria händer att 
avgöra om och i vilken omfattning de 
kommer att begära samfinansiering från 
den organisation som ansvarar för 
genomförandet av de enskilda insatserna. 

Or. en
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Motivering

Omröstningen gäller samtidigt ändringsförslag 14.

Ändringsförslag 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – del IV - stycke 2 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Barnfattigdom och fattigdom som 
överförs från en generation till nästa.

• Utrotande av barnfattigdom och 
fattigdom som överförs från en generation 
till nästa, bl.a. genom ett ökat stöd till 
familjer och föräldraskap.

Or. fr
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