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Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2006
(2007/2037(DEC))

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 1
Punkt 2

2. beklager, at "gender budgetting" stadig ikke er blevet gennemført; gentager derfor sit 
krav om, at der tages behørigt hensyn til en integration af kønsaspektet i forbindelse 
med budgetplanlægningen og finansieringen af fællesskabsprogrammer;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 2
Punkt 4

4. glæder sig over udnyttelsesgraden for samtlige mål og programmeringsperioden for 
strukturfondene i 2006, som gav sig udtryk i en udnyttelsesgrad for betalinger på 
99 %; er dog foruroliget over stigningen i uindfriede forpligtelser og risikoen for, at 
bevillingerne bliver frigjort, og opfordrer derfor Kommissionen til at afhjælpe denne 
situation ved en forenkling af reglerne for perioden 2007-2013 med hensyn til 
udgifters støtteberettigelse under strukturfondene samt ved udvidelse af anvendelsen 
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af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IACS) til strukturfondene (tekst 
udgår);

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 3
Punkt 6

6. understreger, at strukturfondene ganske vist støtter mål 1, 2 og 3 med finansiel bistand 
til bekæmpelse af arbejdsløshed, udvikling af menneskelige ressourcer og fremme af 
integrationen på arbejdsmarkedet, men at det er beklageligt, at EF-initiativet EQUAL 
ikke længere er operationelt som et vigtigt værktøj til bekæmpelse af 
kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet; mener, eftersom EQUAL-
programprincipperne nu er integreret i de overordnede strukturfondsprogrammer, at 
det er nødvendigt at give ngo'erne klare oplysninger, så de kan fortsætte deres 
arbejde og deltage i de forskellige fællesskabsprogrammer, der fremme 
ligestillingen;

Or. fr

Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 4
Punkt 6

6. understreger, at strukturfondene ganske vist støtter mål 1, 2 og 3 med finansiel bistand 
til bekæmpelse af arbejdsløshed, udvikling af menneskelige ressourcer og fremme af 
integrationen på arbejdsmarkedet, men at det er beklageligt, at EF-initiativet EQUAL 
ikke længere er operationelt som et vigtigt værktøj til bekæmpelse af 
kønsdiskrimination på arbejdsmarkedet; mener, eftersom EQUAL-
programprincipperne nu er integreret i de overordnede strukturfondsprogrammer, at 
det er nødvendigt at sikre, at de berørte parter får fuldstændig information;

Or. fr
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Ændringsforslag af Astrid Lulling

Ændringsforslag 5
Punkt 7

7. bemærker de konsekvent lave udnyttelsesgrader for Daphne-programmet og henstiller 
til Kommissionen at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forbedre situationen 
(tekst udgår);

Or. fr
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