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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 1
Παράγραφος 2

2. παρατηρεί με λύπη ότι η πρακτική της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται· επαναλαμβάνει, ως προς το θέμα 
αυτό, το αίτημά του να υλοποιηθεί δεόντως η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στο δημοσιονομικό προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση των κοινοτικών 
προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 2
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2006 
όσον αφορά όλους τους στόχους και την περίοδο προγραμματισμού για τα 
διαρθρωτικά ταμεία (ΕΚΤ), που μεταφράζεται σε ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων 
πληρωμών 99%· ανησυχεί, ωστόσο, για την αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων 
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που απομένουν προς εκκαθάριση και τον κίνδυνο άρσης της ανάληψης υποχρεώσεων 
για τις δαπάνες αυτές· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επανορθώσει την 
κατάσταση απλοποιώντας του κανόνες για την περίοδο 2007-2013 όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα των δαπανών στο ΕΚΤ και επεκτείνοντας την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και του συστήματος ελέγχου (IACS) στο ΕΚΤ 
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 3
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει ότι, μολονότι το ΕΚΤ υποστηρίζει τους στόχους 1, 2 και 3 παρέχοντας 
οικονομική συνδρομή για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας, 
είναι λυπηρό το γεγονός ότι η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL δεν διαδραματίζει 
πλέον σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά 
εργασίας· δεδομένου ότι οι αρχές του προγράμματος EQUAL έχουν πλέον 
ενσωματωθεί στα κύρια προγράμματα του ΕΚΤ, εκτιμά ότι θα πρέπει να παρέχονται 
στις ΜΚΟ σαφείς πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να συνεχίζουν το έργο τους 
και να συμμετέχουν στα διάφορα κοινοτικά προγράμματα που προάγουν την 
ισότητα γυναικών και ανδρών·

Or. fr

Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 4
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει ότι, μολονότι το ΕΚΤ υποστηρίζει τους στόχους 1, 2 και 3 παρέχοντας 
οικονομική συνδρομή για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας, 
είναι λυπηρό το γεγονός ότι η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL δεν διαδραματίζει 
πλέον σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά 
εργασίας· δεδομένου ότι οι αρχές του προγράμματος EQUAL έχουν πλέον 
ενσωματωθεί στα κύρια προγράμματα του ΕΚΤ, εκτιμά ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται υπηρεσία παροχής πλήρων πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο·

Or. fr
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Τροπολογία: Astrid Lulling

Τροπολογία 5
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει τα διαρκώς χαμηλά ποσοστά χρήσης των πληρωμών του προγράμματος 
Daphne και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
υπάρξει βελτίωση στο θέμα αυτό (διαγραφή)·

Or. fr
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