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ИЗМЕНЕНИЯ 1-5
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския 
съюз за финансовата 2006 година
2007/2037(DEC)

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 1
Параграф 2

2. отчита със съжаление, че все още не се прилага практиката на бюджетиране, 
съобразено с фактора пол  и следователно повтаря искането си 
интегрирането на равнопоставеността на половете да бъде надлежно 
осъществено при бюджетното планиране и финансирането на програмите 
на Общността;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 2
Параграф 4

4. приветства степента на изпълнение на бюджета за 2006 г. по отношение на 
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всички цели и програмния период за структурните фондове (Европейския 
социален фонд), която се изразява в степен на осъществяване на плащанията, 
достигаща 99%; въпреки това, изразява загриженост относно нарастването на 
неизпълнените поети задължения и относно риска от отмяна на разходи  и 
следователно призовава Комисията да коригира това положение като опрости 
правилата за периода 2007 - 2013 г. по отношение на допустимостта на 
разходите в Европейския социален фонд и като разшири прилагането на 
интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по отношение на 
Европейския социален фонд (заличаване);

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 3
Параграф 6

6. изтъква, че въпреки че Европейския социален фонд подкрепя цели 1, 2 и 3 като 
предоставя финансово подпомагане за борба с безработицата, за развитие на 
човешките ресурси и за насърчаване на интегрирането в пазара на труда, за 
съжаление инициативата на Общността EQUAL вече не е действаща като важно 
средство в борбата срещу дискриминацията на основание пол на пазара на 
труда; тъй като принципите на програмата EQUAL понастоящем са част от 
основните програми по Европейския социален фонд, счита, че е необходимо да 
се предостави на неправителствените организации (НПО) ясна 
информация, която да им позволи да продължат дейността си и да 
участват в различните програми на Общността, които насърчават 
равенството между жените и мъжете;

Or. fr

Изменение, внесено от Astrid Lulling

Изменение 4
Параграф 6

6. изтъква, че въпреки че Европейския социален фонд подкрепя цели 1, 2 и 3 като 
предоставя финансово подпомагане за борба с безработицата, за развитие на 
човешките ресурси и за насърчаване на интегрирането в пазара на труда, за 
съжаление инициативата на Общността EQUAL вече не е действаща като важно 
средство в борбата срещу дискриминацията на основание пол на пазара на 
труда; тъй като принципите на програмата EQUAL понастоящем са част от 
основните програми по Европейския социален фонд, изразява увереност, че би 
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била необходима служба, предоставяща пълна информация на всички 
заинтересовани страни;

Or. fr

Изменение, внесено от Astrid Lulling

Изменение 5
Параграф 7

7. отчита трайно ниска степен на използване на плащанията по програма Дафне и 
настойчиво призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да 
подобри това положение (заличаване);

Or. fr
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