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Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–5

Návrh stanoviska (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006
(2007/2037(DEC))

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 1
Odstavec 2

2. s politováním konstatuje, že dosud nebyl zaveden postup sestavování rozpočtu 
s ohledem na rovnost pohlaví; proto opětovně vznáší svůj požadavek, aby bylo 
při rozpočtovém plánování a financování programů Společenství náležitě 
zohledněno hledisko rovnosti pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 2
Odstavec 4

4. vítá míru plnění rozpočtu na rok 2006 s ohledem na všechny cíle a programové období 
strukturálních fondů (Evropský sociální fond – ESF), což se promítlo v míře plnění 
plateb, která dosáhla výše 99 %; vyjadřuje však znepokojení nad nárůstem 
neuhrazených závazků a rizikem zrušení výdajů, a vyzývá proto Komisi, aby tuto 
situaci napravila zjednodušením pravidel týkajících se způsobilosti výdajů v rámci 
ESF na období 2007–2013 a rozšířením použitelnosti integrovaného administrativního 
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a kontrolního systému (IACS) na ESF (vypuštěno);

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 3
Odstavec 6

6. poukazuje na to, že ačkoli ESF podporuje Cíle 1, 2 a 3 tím, že poskytuje finanční 
pomoc na boj proti nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a podporu začlenění do 
pracovního trhu, je politováníhodné, že iniciativa Společenství EQUAL již neslouží 
jako důležitý nástroj potírání diskriminace na základě pohlaví na pracovním trhu; 
jelikož zásady programu EQUAL jsou nyní začleněny do hlavních programů ESF; 
domnívá se, že je nutné poskytovat nevládním organizacím jasné informace, které 
jim umožní pokračovat v práci a účastnit se různých programů Společenství na 
podporu rovnosti mužů a žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Astrid Lulling

Pozměňovací návrh 4
Odstavec 6

6. poukazuje na to, že ačkoli ESF podporuje Cíle 1, 2 a 3 tím, že poskytuje finanční 
pomoc na boj proti nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a podporu začlenění do 
pracovního trhu, je politováníhodné, že iniciativa Společenství EQUAL již neslouží
jako důležitý nástroj potírání diskriminace na základě pohlaví na pracovním trhu; 
jelikož zásady programu EQUAL jsou nyní začleněny do hlavních programů ESF, 
domnívá se, že je nutné zajistit službu, která by poskytovala úplné informace všem 
zájemcům;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Astrid Lulling

Pozměňovací návrh 5
Odstavec 7

7. konstatuje, že program Daphne vykazuje trvale nízkou míru využití plateb, a vyzývá 
naléhavě Komisi, aby podnikla nezbytné kroky, které povedou ke zlepšení situace 
(vypuštěno);

Or. fr
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