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MÓDOSÍTÁS: 1-5

Véleménytervezet (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása 
alóli mentesítés
(2007/2037(DEC))

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 1
2. bekezdés

2. sajnálattal állapítja meg, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-készítés gyakorlata még mindig nem valósult meg, ezért megismétli azon 
kérését, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános elve megfelelően 
érvényesüljön a költségvetési tervezés és a közösségi programok finanszírozása 
során;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 2
4. bekezdés

4. üdvözli a 2006-os költségvetés végrehajtási arányát a strukturális alapok (ESZA) 
céljai és tervezési időszaka tekintetében, ami a kifizetések tekintetében 99%-os 
végrehajtási arányt jelent; aggodalmát fejezi ki azonban a fennálló 
kötelezettségvállalások növekedése, illetve azon kockázat miatt, hogy ezeket a lekötött 
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kiadásokat visszavonják, ezért felhívja a Bizottságot, hogy orvosolja a helyzetet 
azáltal, hogy az ESZA keretében történő kifizetésekre való jogosultság tekintetében 
egyszerűsíti a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó szabályokat, valamint 
kiterjeszti az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IACS) az ESZA-ra (törlés);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 3
6. bekezdés

6. rámutat arra, hogy bár az ESZA a munkanélküliség leküzdése, az emberi erőforrások
fejlesztése és a munkaerő-piaci integráció előmozdítása céljából nyújtott pénzügyi 
segítség révén támogatja az 1., 2. és 3. célkitűzést, sajnálatos, hogy az EQUAL 
közösségi kezdeményezés, amely a nemek közötti megkülönböztetés elleni küzdelem 
fontos eszköze volt a munkaerőpiacon, már nem működik, mivel az EQUAL program 
alapelvei bekerültek az ESZA főbb programjaiba; úgy véli, hogy a nem kormányzati 
szervezeteket egyértelmű információkkal kell ellátni, amelyek lehetővé teszik, hogy 
folytassák munkájukat és részt vegyenek a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
szolgáló különböző közösségi programokban;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette Astrid Lulling

Módosítás: 4
6. bekezdés

6. rámutat arra, hogy bár az ESZA a munkanélküliség leküzdése, az emberi erőforrások 
fejlesztése és a munkaerő-piaci integráció előmozdítása céljából nyújtott pénzügyi 
segítség révén támogatja az 1., 2. és 3. célkitűzést, sajnálatos, hogy az EQUAL 
közösségi kezdeményezés, amely a nemek közötti megkülönböztetés elleni küzdelem 
fontos eszköze volt a munkaerőpiacon, már nem működik, mivel az EQUAL program 
alapelvei bekerültek az ESZA főbb programjaiba; úgy véli, hogy létre kell hozni egy 
olyan szolgálatot, amely minden érdekelt felet teljes körű információval lát el;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette Astrid Lulling

Módosítás: 5
7. bekezdés

7. megállapítja, hogy a Daphne program kifizetési előirányzatainak végrehajtási aránya 
folyamatosan alacsony, és sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket 
ennek javítására (törlés);

Or. fr
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