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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7 a (nyt)

(7a) Ligestilling handler ikke om, at en 
minoritetsgruppe forskelsbehandles. 
Forskelsbehandling berører for det meste 
størstedelen af befolkningen, og det er 
afgørende, at der tages højde for 
kønsforskelle i aktioner i forhold til alder, 
handicap, religion eller tro, race og seksuel 
orientering.

Ændringsforslag 2
Betragting 8

(8) Hvis Fællesskabets lovgivningsmæssige 
rammer for bekæmpelse af 
forskelsbehandling skal få positiv betydning 
for samfundet, er den brede befolknings 
opbakning af afgørende betydning. Det 
europæiske år bør kunne fungere som en 
katalysator ved at skabe forståelse og ekstra 
impulser. Det bør bidrage til at fokusere den 
politiske opmærksomhed og mobilisere alle 
berørte parter med henblik på at fremme 
EU’s nye rammestrategi for lige muligheder.

(8) Hvis Fællesskabets lovgivningsmæssige 
rammer for bekæmpelse af 
forskelsbehandling skal få positiv betydning 
for samfundet, er den brede befolknings 
opbakning af afgørende betydning. Det 
europæiske år bør kunne fungere som en 
katalysator ved at skabe forståelse og ekstra 
impulser. Det bør bidrage til at fokusere den 
politiske opmærksomhed og mobilisere alle 
berørte parter med henblik på at fremme 
EU’s nye rammestrategi for lige muligheder 
og kønsbaseret mainstreaming.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

  
1 EUT C .. af 19.9.2005, s. ....
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1a. I alle de aktiviteter, der er omtalt i stk. 
1, er afskaffelse af forskelsbehandling og 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder et horisontalt mål.

Ændringsforslag 4
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1

1. Hvert land opretter eller udpeger et 
nationalt koordineringsorgan eller et 
tilsvarende administrativt organ, som står for 
organiseringen af landets deltagelse i det 
europæiske år. Hvert land sikrer, at dette 
organ er repræsentativt for organisationer, 
der repræsenterer personer, der risikerer at 
blive udsat for forskelsbehandling, og andre 
relevante berørte parter.

1. Hvert land opretter eller udpeger et 
nationalt koordineringsorgan eller et 
tilsvarende administrativt organ, som står for 
organiseringen af landets deltagelse i det 
europæiske år. Hvert land sikrer, at dette 
organ er repræsentativt for organisationer, 
der repræsenterer personer, der risikerer at 
blive udsat for forskelsbehandling, og andre 
relevante berørte parter, og at det består af 
lige mange kvinder og mænd.

Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at udvalget består af lige mange 
kvinder og mænd.

Ændringsforslag 6
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. 50 % af finansieringen til 
fællesskabsforanstaltninger og nationale 
foranstaltninger fordeles til aktiviteter, der 
tager højde for de mange forskellige slags 
forskelsbehandling, som kvinder i alle de 
grupper, der er udsat for 
forskelsbehandling, udsættes for.

Ændringsforslag 7
Bilag, andet afsnit, stk. 1, punkt e a (nyt)

(ea) består af lige mange kvinder og mænd
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