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Poprawkę złożył Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 1
Ustęp 2

2. z żalem stwierdza, że nie wprowadzono jeszcze planowania budżetowego 
z uwzględnieniem kwestii płci; w związku z tym ponownie wzywa do należytego 
uwzględnienia kwestii płci w ramach planowania budżetowego oraz finansowania 
programów wspólnotowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 2
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje stopień wykonania budżetu na rok 2006 w zakresie 
wszystkich celów i okresu programowania Funduszy Strukturalnych (EFS) wynoszący 
99% dokonanych płatności; wyraża jednak zaniepokojenie wzrostem zaległych 
zobowiązań oraz niebezpieczeństwem umorzenia środków; w związku z tym wzywa 
Komisję do podjęcia działań naprawczych w tym zakresie polegających na 
uproszczeniu przepisów na lata 2007 - 2013 dotyczących kwalifikowalności 
wydatków EFS oraz objęcie EFS zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli 
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(IACS) (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Ustęp 6

6. zwraca uwagę, że chociaż EFS wspiera cele 1, 2 i 3 poprzez udzielanie finansowego 
wsparcia walce z bezrobociem, rozwojowi zasobów ludzkich i działaniom na rzecz 
integracji z rynkiem pracy, godnym ubolewania jest fakt, że wygasła już inicjatywa 
wspólnotowa EQUAL i nie pełni roli ważnego instrumentu zwalczania dyskryminacji 
na tle płci na rynku pracy; ponieważ programy EQUAL są obecnie w zasadzie 
włączone do głównych programów EFS, uważa, że niezbędne jest dostarczenie 
organizacjom pozarządowym jasnych informacji, umożliwiających im dalsze 
prowadzenie prac i udział w rozmaitych programach wspólnotowych promujących 
równość kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 4
Ustęp 6

6. zwraca uwagę, że chociaż EFS wspiera cele 1, 2 i 3 poprzez udzielanie finansowego 
wsparcia walce z bezrobociem, rozwojowi zasobów ludzkich i działaniom na rzecz 
integracji z rynkiem pracy, godnym ubolewania jest fakt, że wygasła już inicjatywa 
wspólnotowa EQUAL i nie pełni roli ważnego instrumentu zwalczania dyskryminacji 
na tle płci na rynku pracy; ponieważ programy EQUAL są obecnie w zasadzie 
włączone do głównych programów EFS, jest zdania, że niezbędne jest powołanie 
jednostki dostarczającej wszystkim zainteresowanym niezbędne informacje;

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 5
Ustęp 7

7. zauważa stale niski stopień wykorzystania środków programu Daphne i wzywa 
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Komisję do podjęcia niezbędnych kroków w celu poprawy sytuacji (skreślenie);

Or. fr
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