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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 1
N.º 2

2. Lamenta que a prática de «gender budgeting» (elaboração de orçamentos públicos 
com base na perspectiva do género) ainda não tenha sido implementada; neste 
contexto, reitera o seu pedido no sentido de que essa perspectiva seja devidamente 
integrada na programação orçamental e no financiamento dos programas 
comunitários;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 2
N.º 4

4. Congratula-se com a taxa de execução do orçamento de 2006 no tocante a todos os 
objectivos e o período da programação dos Fundos Estruturais (FSE), o que se 
traduziu numa taxa de execução dos pagamentos de 99 %; manifesta, contudo, a sua 
apreensão relativamente às autorizações por liquidar e ao risco de anulação das 
despesas, razão pela qual convida a Comissão a remediar esta situação simplificando



PE400.631v01-00 2/3 AM\706025PT.doc

PT

as regras para o período de 2007-2013 no que se refere à elegibilidade das despesas no 
âmbito do FSE, bem como alargando a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e de 
Controlo (SIGC) ao FSE (supressão);

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 3
N.º 6

6. Assinala que, embora o FSE apoie os Objectivos 1, 2 e 3 mediante a concessão de 
assistência financeira ao combate ao desemprego, ao desenvolvimento de recursos 
humanos e à promoção da integração no mercado de trabalho, é lamentável que a 
Iniciativa Comunitária EQUAL já não esteja operacional como importante ferramenta 
no combate à discriminação entre os géneros no mercado de trabalho; atendendo a que 
os princípios do programa EQUAL estão agora integrados nos programas principais 
do FSE; considera que é necessário fornecer às ONG informações claras que lhes 
permitam prosseguir as suas actividades e participar nos diferentes programas 
comunitários que promovam a igualdade entre homens e mulheres;

Or. fr

Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 4
N.º 6

6. Assinala que, embora o FSE apoie os Objectivos 1, 2 e 3 mediante a concessão de 
assistência financeira ao combate ao desemprego, ao desenvolvimento de recursos 
humanos e à promoção da integração no mercado de trabalho, é lamentável que a 
Iniciativa Comunitária EQUAL já não esteja operacional como importante ferramenta 
no combate à discriminação entre os géneros no mercado de trabalho; atendendo a que 
os princípios do programa EQUAL estão agora integrados nos programas principais 
do FSE, considera que será necessário assegurar um serviço de fornecimento de
informações completas a todos os interessados;

Or. fr
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Alteração apresentada por Astrid Lulling

Alteração 5
N.º 7

7. Observa que as taxas de utilização dos pagamentos do programa DAPHNE continuam 
baixas e solicita à Comissão que tome as medidas necessárias para melhorar a situação 
(supressão); 

Or. fr
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