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Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
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TARKISTUKSET 1-5

Lausuntoluonnos (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2006
(2007/2037(DEC))

Tarkistuksen esittäjä(t) Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 1
2 kohta

2. panee pahoitellen merkille, että tasa-arvonäkökohtien huomioimista julkisten 
talousarvioiden laatimisessa koskevaa käytäntöä ei vieläkään ole pantu täytäntöön; 
toistaa tässä mielessä pyyntönsä, jonka mukaan tasa-arvonäkökohdat olisi 
sisällytettävä asianmukaisesti talousarviosuunnitteluun ja yhteisön ohjelmien 
rahoitukseen;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t) Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 2
4 kohta

4. on tyytyväinen vuoden 2006 talousarvion täytäntöönpanoasteeseen rakennerahastojen 
kaikkien tavoitteiden ja ohjelmakauden osalta, sillä maksumäärärahojen 
täytäntöönpanoaste on 99 prosenttia; on kuitenkin huolestunut maksamattomien 
sitoumusten lisääntymisestä ja siitä, että menot saatetaan vapauttaa; kehottaa siksi 
komissiota korjaamaan tämän tilanteen yksinkertaistamalla kaudella 2007–2013 
sovellettavia sääntöjä rakennerahastomenojen tukikelpoisuudesta ja laajentamalla 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) soveltamisalaa koskemaan 
rakennerahastoja (poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t) Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
6 kohta

6. huomauttaa, että vaikka rakennerahastoilla tuetaan tavoitteita 1, 2 ja 3 antamalla 
taloudellista tukea työttömyyden torjumiselle, inhimillisten voimavarojen 
kehittämiselle ja työmarkkinoille pääsyn edistämiselle, on valitettavaa, että Equal-
yhteisöaloite ei ole enää käynnissä, vaikka se oli tärkeä väline työmarkkinoilla 
esiintyvän sukupuolten välisen syrjinnän torjumisessa; katsoo, että (poistetaan) Equal-
ohjelman periaatteet on nyt sisällytetty rakennerahastojen tärkeimpiin ohjelmiin; 
katsoo, että kansalaisjärjestöille täytyy antaa selkeitä tietoja, joiden ansiosta ne 
voivat jatkaa työskentelyään ja osallistua eri yhteisöohjelmiin, joilla edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t) Astrid Lulling

Tarkistus 4
6 kohta

6. huomauttaa, että vaikka rakennerahastoilla tuetaan tavoitteita 1, 2 ja 3 antamalla 
taloudellista tukea työttömyyden torjumiselle, inhimillisten voimavarojen 
kehittämiselle ja työmarkkinoille pääsyn edistämiselle, on valitettavaa, että Equal-
yhteisöaloite ei ole enää käynnissä, vaikka se oli tärkeä väline työmarkkinoilla 
esiintyvän sukupuolten välisen syrjinnän torjumisessa; katsoo, että koska Equal-
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ohjelman periaatteet on nyt sisällytetty rakennerahastojen tärkeimpiin ohjelmiin, olisi 
tarpeen varmistaa kattavien tietojen toimittaminen kaikille asianomaisille;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t) Astrid Lulling

Tarkistus 5
7 kohta

7. panee merkille Daphne-ohjelman maksumäärärahojen jatkuvasti alhaisen käyttöasteen 
ja kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavia toimia tilanteen parantamiseksi
(poistetaan);

Or. fr
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