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AMENDEMENTEN 1-5
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het begrotingsjaar 2006
(2007/2037(DEC))

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 1
Paragraaf 2

2. constateert tot zijn spijt dat de praktijk van gender budgeting nog steeds niet wordt 
toegepast, herhaalt derhalve zijn verzoek om het genderperspectief naar behoren te 
integreren in de begrotingsplanning en de financiering van de communautaire 
programma's;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 2
Paragraaf 4

4. is verheugd over het bestedingspercentage van de begroting 2006 met betrekking tot 
alle doelstellingen en de programmeringsperiode van de Structuurfondsen (ESF), 
hetgeen neerkomt op een uitvoeringspercentage van 99% voor betalingen; is evenwel 
bezorgd over de toename van de nog uitstaande verplichtingen en het risico dat de 
verplichtingen voor deze uitgaven komen te vervallen; verzoekt de Commissie dan 
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ook een oplossing te vinden voor deze situatie door de regelgeving voor de periode 
2007-2013 om in aanmerking te komen voor uitgaven in het kader van de ESF te 
vereenvoudigen alsook door uitbreiding van de toepassing van het geïntegreerde 
beheerssysteem (IACS) tot de ESF (schrapping);

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Paragraaf 6

6. wijst erop dat ondanks de financiële steun uit de ESF voor doelstellingen 1, 2 en 3 
voor de bestrijding van werkloosheid, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en 
de bevordering van de integratie op de arbeidsmarkt, het betreurenswaardig is dat het 
Gemeenschapsinitiatief EQUAL niet langer een belangrijk instrument is om
genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan; is van oordeel dat, nu de 
beginselen van het EQUAL-programma in de belangrijkste ESF-programma's zijn 
opgenomen,  aan de NGO's duidelijke informatie moet worden verstrekt om deze in 
de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden voort te zetten en deel te nemen aan de 
verschillende communautaire programma's ter bevordering van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;

Or. fr

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 4
Paragraaf 6

6. wijst erop dat ondanks de financiële steun uit de ESF voor doelstellingen 1, 2 en 3 
voor de bestrijding van werkloosheid, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en 
de bevordering van de integratie op de arbeidsmarkt, het betreurenswaardig is dat het 
Gemeenschapsinitiatief EQUAL niet langer een belangrijk instrument is om 
genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan; is van oordeel dat, nu de 
beginselen van het EQUAL-programma in de belangrijkste ESF-programma's zijn 
opgenomen,  voor een dienst moet worden gezorgd die alle belangstellenden van 
volledige informatie voorziet;

Or. fr
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Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 5
Paragraaf 7

7. stelt vast dat het bestedingspercentage van de kredieten in het kader van het Daphne-
programma laag blijft en dringt er bij de Commissie op aan de noodzakelijke stappen 
te ondernemen om hierin verandering te brengen (schrapping);

Or. fr
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