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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 1
Lõige 2

2. märgib kahetsusega, et veel ei rakendata soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvat 
eelarvestamist; uuendab seoses sellega oma taotlust nõuetekohaselt integreerida 
sooline võrdõiguslikkus eelarve planeerimisse ja ühenduse programmide 
rahastamisse;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 2
Lõige 4

4. tervitab 2006. aasta eelarve täitmise määra kõikide eesmärkide ja struktuurifondide 
(ESF) kavandamisperioodi osas, mis väljendub maksete täitmises 99% ulatuses; on 
siiski mures täitmata kulukohustuste kasvava määra ning kulutuste vabastamise riski 
pärast, mistõttu kutsub komisjoni üles parandama olukorda reeglite lihtsustamisega 
perioodiks 2007–2013 seoses ESFi kulude abikõlblikkusega ning ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi (IACS) laiendatud kohaldamisega ESFile (välja jäetud);
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 3
Lõige 6

6. märgib, et kuigi ESF toetab eesmärke 1, 2 ja 3, tagades finantsabi töötuse vastu 
võitlemiseks, inimressursside arendamiseks ja tööturu integratsiooni edendamiseks, on 
kahetsusväärne, et ühenduse algatust EQUAL ei kasutata enam olulise vahendina 
tööturul esineva soolise diskrimineerimise vastu võitlemisel; usub, et programmi 
EQUAL põhimõtted on nüüd kaasatud ESFi põhiprogrammidesse; peab vajalikuks 
anda VVOdele selget teavet, mis võimaldaks neil jätkata oma tegevust ja osaleda 
erinevates ühenduse programmides, millega edendatakse soolist võrdõiguslikkust;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Astrid Lulling

Muudatusettepanek 4
Lõige 6

6. märgib, et kuigi ESF toetab eesmärke 1, 2 ja 3, tagades finantsabi töötuse vastu 
võitlemiseks, inimressursside arendamiseks ja tööturu integratsiooni edendamiseks, on 
kahetsusväärne, et ühenduse algatust EQUAL ei kasutata enam olulise vahendina 
tööturul esineva soolise diskrimineerimise vastu võitlemisel; usub, et kuna programmi 
EQUAL põhimõtted on nüüd kaasatud ESFi põhiprogrammidesse, oleks vajalik 
tagada kõikidele asjaosalistele täieliku teabe edastamise teenus;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Astrid Lulling

Muudatusettepanek 5
Lõige 7

7. märgib ära Daphne programmi jätkuvalt madalad maksete kasutusmäärad ja õhutab 
komisjoni võtma vastavaid samme selle parandamiseks (välja jäetud);

Or. fr
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