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Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 333 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 333a. gentager sine tidligere 

opfordringer til Kommissionen om at 

sikre fuld anvendelse af de midler, der er 

afsat til programmet for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab, og 

opfordrer den indtrængende til omgående 

at tage skridt til at øge midlerne til 

fremme af ligestilling; bemærker, at 2015-

budgettet erklæres for fuldstændig 

gennemført, når de samlede forpligtelser 

er anvendt, hvilket ikke gør det muligt at 

foretage en klar vurdering af, hvordan 

midlerne er anvendt; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/5 

Ændringsforslag  5 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 333 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 333b. opfordrer Europa-Kommissionen 

til i forbindelse med udarbejdelsen af det 

årlige arbejdsprogram at sikre en 

passende og retfærdig fordeling af den 

finansielle støtte mellem de forskellige 

områder, der er omfattet af de specifikke 

mål i programmet for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab, under 

hensyntagen til niveauet af de midler, der 

allerede er tildelt i den foregående 

programmeringsperiode 2007-2013; 

beklager nedskæringen af de midler, der 

er afsat til Daphne-programmets 

specifikke mål; bemærker, at 

forpligtelsesbevillingerne til Daphne-

programmet udgjorde 18 mio. EUR i 

2013, 19,5 mio. EUR i 2012 og mere end 

20 mio. EUR i 2011, mens 

arbejdsprogrammet for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab i 2016 

afsatte lidt over 14 mio. EUR til dette 

formål; 

Or. en 
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Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen 

COM(2016)0475 – C8-0269/2016 – 2016/2151(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 333 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 333c. opfordrer Revisionsretten til som 

et led i forvaltningsrevisionerne at rette et 

øget fokus på princippet om lighed, 

retfærdighed og økologi ud over de 

klassiske principper om sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet i sin 

årsberetning og i sine særberetninger, og 

inkludere, hvor det er relevant, en 

kønsopdelt analyse af opfyldelsen af de 

nuværende mål i Europa 2020-strategien i 

årsberetningerne om gennemførelsen af 

EU-budgettet. 

Or. en 

 

 


