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KORTFATTAD MOTIVERING

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7a (nytt)

(7a) Jämställdhet mellan kvinnor och män
handlar inte om en minoritetsgrupp som 
utsätts för ojämlikhet. Bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män
påverkar i första hand en majoritet av 
befolkningen. Det är viktigt att olikheter på 
grund av kön beaktas fullt ut i samband 
med åtgärder som rör ålder, 
funktionshinder, religion eller övertygelse, 
ras och sexuell läggning.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Ett brett folkligt stöd är nödvändigt för 
att gemenskapens lagstiftning mot 
diskriminering skall få ett ordentligt 
genomslag. Europeiska året bör fungera som 
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 
Europeiska unionens nya ramstrategi för lika 
möjligheter framåt.

(8) Ett brett folkligt stöd är nödvändigt för 
att gemenskapens lagstiftning mot 
diskriminering skall få ett ordentligt 
genomslag. Europeiska året bör fungera som 
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 
Europeiska unionens nya ramstrategi för lika 
möjligheter och integrering av ett 

  
1 EUT C ..., 19.9.2005, s. ...
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jämställdhetsperspektiv i all politik framåt.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. I alla insatser som nämns i punkt 1 
skall undanröjande av ojämlikheter och 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor 
och män vara ett övergripande mål.

Ändringsförslag 4
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

1. Varje stat skall inrätta eller utse ett 
nationellt samordningsorgan eller 
motsvarande förvaltningsorgan som skall 
organisera dess deltagande i Europeiska året. 
Varje stat skall se till att detta organ är 
representativt för en rad olika organisationer 
som företräder människor som riskerar att 
drabbas av diskriminering och ojämlik 
behandling samt andra relevanta 
intressenter.

1. Varje stat skall inrätta eller utse ett 
nationellt samordningsorgan eller 
motsvarande förvaltningsorgan som skall 
organisera dess deltagande i Europeiska året. 
Varje stat skall se till att detta organ är 
representativt för en rad olika organisationer 
som företräder människor som riskerar att 
drabbas av diskriminering och ojämlik 
behandling samt andra relevanta intressenter
och att det har en jämn könsfördelning.

Ändringsförslag 5
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall se till att kommittén har en jämn 
könsfördelning.

Ändringsförslag 6
Artikel 7, punkt 2a (ny)

2a. Hälften av medlen för 
gemenskapsövergripande och nationella 
åtgärder skall anslås till verksamhet där 
hänsyn tas till att kvinnor i alla 
diskriminerade grupper utsätts för flera 
former av diskriminering.
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Ändringsförslag 7
Bilaga, del II, punkt 1, led ea (nytt)

ea) har en jämn könsfördelning, och


