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Pakeitimas 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestaudamas pastebi, kad lyčių 
aspekto įtraukimas į biudžeto procesą vis 
dar nėra praktiškai įgyvendinamas, ir todėl 
pakartoja savo 2003 m. liepos 3 d. 
rezoliucijoje dėl lyčių aspekto įtraukimo į 
biudžeto procesą1 pateiktą reikalavimą, kad 
planuojant biudžetą, būtų tinkamai 
atsižvelgta į lyčių aspektų įtraukimą į 
pagrindines politikos sritis, kaip į 
prioritetinį tikslą;

2. apgailestaudamas pastebi, kad lyčių 
aspekto įtraukimas į biudžeto procesą vis 
dar nėra praktiškai įgyvendinamas, ir todėl 
dar kartą prašo užtikrinti, kad lyčių 
aspektai bus tinkamai įtraukti planuojant 
biudžetą ir finansuojant Bendrijos 
programas;

Or. fr

Pakeitimas 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgiant į visus struktūrinių fondų 
(ESF) tikslus ir jų programavimo 
laikotarpį, palankiai vertina 2006 m. 
biudžeto įvykdymo mastą, kuris rodo, kad 
buvo įvykdyta 99 proc. mokėjimų; tačiau 
nerimauja dėl to, kad daugėja neįvykdytų 
įsipareigojimų ir kyla pavojus, kad su 
atitinkamomis išlaidomis susiję 
įsipareigojimai bus panaikinti, todėl ragina 
Komisiją pagerinti šią padėtį ir 
supaprastinti 2007–2013 m. laikotarpiu
taikomas ESF išlaidų atitikties 
reikalavimams taisykles bei integruotos 
administravimo ir kontrolės sistemą 
(IACS) taikyti ir ESF, kadangi kontrolės 

4. atsižvelgiant į visus struktūrinių fondų 
(ESF) tikslus ir jų programavimo 
laikotarpį, palankiai vertina 2006 m. 
biudžeto įvykdymo mastą, kuris rodo, kad 
buvo įvykdyta 99 proc. mokėjimų; tačiau 
nerimauja dėl to, kad daugėja neįvykdytų 
įsipareigojimų ir kyla pavojus, kad su 
atitinkamomis išlaidomis susiję 
įsipareigojimai bus panaikinti, todėl ragina  
Komisiją pagerinti šią padėtį ir 
supaprastinti 2007–2013 m. laikotarpiu 
taikomas ESF išlaidų atitikties 
reikalavimams taisykles bei integruotos 
administravimo ir kontrolės sistemą 

                                               
1 OL C 74 E, 2004 3 24, p. 746.
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sistemos valstybėse narėse paprastai 
neveiksmingos arba tik vidutiniškai 
veiksmingos;

(IACS) (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimas 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad nors ESF remia 1, 2 ir 3 
tikslų įgyvendinimą ir skiria finansinę 
paramą kovai su nedarbu, žmogiškiesiems 
ištekliams vystyti ir integracijai į darbo 
rinką skatinti, gaila, jog Bendrijos 
iniciatyva EQUAL, kuri yra svarbi kovos 
su lyčių diskriminacija darbo rinkoje 
priemonė, nebevykdoma; kadangi 
programos EQUAL principai dabar įtraukti 
į pagrindines ESF programas, mano, kad 
reikėtų įsteigti pagalbos NVO tarnybą, 
siekiant sudaryti sąlygas joms tęsti savo 
veiklą;

6. pažymi, kad nors ESF remia 1, 2 ir 3 
tikslų įgyvendinimą ir skiria finansinę 
paramą kovai su nedarbu, žmogiškiesiems 
ištekliams vystyti ir integracijai į darbo 
rinką skatinti, gaila, jog Bendrijos 
iniciatyva EQUAL, kuri yra svarbi kovos 
su lyčių diskriminacija darbo rinkoje 
priemonė, nebevykdoma; kadangi 
programos EQUAL principai dabar įtraukti 
į pagrindines ESF programas, mano, kad 
būtina tinkamai informuoti NVO, siekiant 
sudaryti sąlygas joms tęsti savo veiklą ir 
dalyvauti įvairiose moterų ir vyrų lygybę 
skatinančiose programose;

Or. fr

Pakeitimas 4
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad nors ESF remia 1, 2 ir 3 
tikslų įgyvendinimą ir skiria finansinę 
paramą kovai su nedarbu, žmogiškiesiems 
ištekliams vystyti ir integracijai į darbo 
rinką skatinti, gaila, jog Bendrijos 

6. pažymi, kad nors ESF remia 1, 2 ir 3 
tikslų įgyvendinimą ir skiria finansinę 
paramą kovai su nedarbu, žmogiškiesiems 
ištekliams vystyti ir integracijai į darbo 
rinką skatinti, gaila, jog Bendrijos 
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iniciatyva EQUAL, kuri yra svarbi kovos 
su lyčių diskriminacija darbo rinkoje 
priemonė, nebevykdoma; kadangi 
programos EQUAL principai dabar įtraukti 
į pagrindines ESF programas, mano, kad 
reikėtų įsteigti pagalbos NVO tarnybą, 
siekiant sudaryti sąlygas joms tęsti savo 
veiklą;

iniciatyva EQUAL, kuri yra svarbi kovos 
su lyčių diskriminacija darbo rinkoje 
priemonė, nebevykdoma;  kadangi 
programos EQUAL principai dabar įtraukti 
į pagrindines ESF programas, mano, kad 
reikėtų įsteigti tarnybą, kuri teiktų išsamią 
informaciją visiems suinteresuotiems 
asmenims;

Or. fr

Pakeitimas 5
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad programos „Daphne“ 
mokėjimų panaudojimo lygis nuolat žemas, 
ir ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų 
siekiant pagerinti padėtį ir išvengti su 
mokėjimais susijusių įsipareigojimų 
panaikinimo;

7. pažymi, kad programos „Daphne“ 
mokėjimų panaudojimo lygis nuolat žemas, 
ir ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų 
siekiant pagerinti padėtį (išbraukta);

Or. fr
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