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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 
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.

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 
och utvecklar livskvalitet, socialt 
välbefinnande och lika möjligheter för alla 
oavsett bakgrund och kön, och som 
säkerställer hållbar utveckling och 
solidaritet mellan och inom generationerna 
samt politisk samstämmighet med 
EU:s insatser på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 2

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, och vid genomförandet och 
utvärderingen av verksamheten under 
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året ska jämställdhetsfrågor beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett ”nationellt 
genomförandeorgan” som ska organisera 
deras deltagande i det europeiska året och 
se till att samordningen fungerar på 
nationell nivå. Det nationella 
genomförandeorganet ska ansvara för att 
fastställa det nationella programmet och 
prioriteringarna för det europeiska året 
samt för att välja ut de insatser som ska 
föreslås för gemenskapsfinansiering. Den 
nationella strategin och prioriteringarna för 
det europeiska året ska fastställas i enlighet 
med målen i artikel 2.

1. Medlemsstaterna ska utse ett ”nationellt 
genomförandeorgan” som ska organisera 
deras deltagande i det europeiska året och 
se till att samordningen fungerar på 
nationell nivå. Det nationella 
genomförandeorganet ska ansvara för att 
fastställa det nationella programmet och 
prioriteringarna för det europeiska året 
samt för att välja ut de insatser som ska 
föreslås för gemenskapsfinansiering. Den 
nationella strategin och prioriteringarna för 
det europeiska året ska fastställas i enlighet 
med målen i artikel 2 och principen om 
integrering av jämställdhetsperspektivet i 
enlighet med artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
80 % av de sammanlagda stödberättigande 
kostnaderna för insatser som genomförs 
enligt förfarandet i del II i bilagan.

Or. en
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Motivering

Omröstningen gäller samtidigt ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beslut om finansiering av insatser enligt 
artikel 8.1 och 8.2 ska fattas av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 7.2.

1. Beslut om finansiering av insatser enligt 
artikel 8.1 och 8.2 ska fattas av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som fastställs i artikel 7.2, och 
med respekt för principen om integrering 
av jämställdhetsperspektivet i enlighet 
med artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – led 2 – 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 80 % av de totala 
bidragsberättigande kostnaderna per 
deltagande land. Den nationella delen av 
stödet ska motsvara EU-finansieringen 
med minst 20 % 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.

Or. en
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Motivering

Omröstningen gäller samtidigt ändringsförslag 4.
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