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24.4.2017 A8-0150/4 

Ändringsförslag  4 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 333a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 333a. Europaparlamentet upprepar sina 

tidigare uppmaningar till kommissionen 

att säkra ett fullständigt genomförande av 

de medel som anslagits för programmet 

Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap, och uppmanar 

kommissionen att vidta omedelbara 

åtgärder för att öka medlen till 

jämställdhetsfrämjande insatser. 

Parlamentet konstaterar att ett 

fullständigt genomförande av 2015 års 

budget fastställs i förhållande till totala 

åtaganden, vilket inte möjliggör en 

ordentlig bedömning av 

anslagsutnyttjandet. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/5 

Ändringsförslag  5 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 333b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 333b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att i samband med 

utarbetandet av det årliga 

arbetsprogrammet respektera en korrekt 

och rättvis fördelning av det ekonomiska 

stödet mellan de olika områden som 

omfattas av de särskilda målen i 

programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap, och att även ta hänsyn 

till den finansiering som redan tilldelats 

under den tidigare programperioden 

2007–2013. Parlamentet beklagar 

minskningen av de tillgängliga anslagen 

för Daphneprogrammets särskilda mål. 

Parlamentet konstaterar att 

budgetanslagen i form av åtaganden för 

Daphneprogrammet uppgick till 

18 miljoner EUR 2013, 

19,5 miljoner EUR 2012 och mer än 

20 miljoner EUR 2011, medan det belopp 

som för 2016 planerats för detta mål inom 

ramen för arbetsprogrammet Rättigheter, 

jämlikhet och medborgarskap uppgår till 

drygt 14 miljoner EUR. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0150/6 

Ändringsförslag  6 

Bart Staes 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0150/2017 

Joachim Zeller 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 333c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 333c. Europaparlamentet uppmanar 

revisionsrätten att i sin årsrapport och i 

sina särskilda rapporter, som en del av 

effektivitetsrevisionerna, i högre grad 

fokusera på principerna jämställdhet, 

rättvisa och miljö utöver de tre klassiska 

principerna (sparsamhet, effektivitet och 

ändamålsenlighet), och att, när detta är 

lämpligt, inkludera en könsuppdelad 

analys över uppnåendet av de nuvarande 

jämställdhetsmål som fastställts i Europa 

2020-strategin i årsrapporterna om 

genomförandet av unionens budget. 

Or. en 

 

 


