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AMENDAMENTELE 1-5

Proiect de aviz (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent 
exerciţiului financiar 2006
(2007/2037(DEC))

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 1
Punctul 2

2. constată, cu regret, că metoda ce constă în integrarea dimensiunii de gen în buget nu a 
fost încă pusă în practică; în această privinţă, solicită din nou ca, odată cu 
elaborarea bugetului şi programarea finanţării programelor comunitare, 
dimensiunea de gen să fie corespunzător integrată;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 2
Punctul 4

4. salută nivelul de execuţie a acelor aspecte ale bugetului 2006 care privesc obiectivele, 
în ansamblul lor, şi perioada de programare a Fondurilor structurale (FSE), ceea ce s-a 
tradus printr-o rată de execuţie a plăţilor de 99%; îşi exprimă, totuşi, îngrijorarea 
privind creşterea angajamentelor restante şi riscul deblocării cheltuielilor; invită, prin 
urmare, Comisia să remedieze această situaţie prin simplificarea regulilor privind 
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eligibilitatea cheltuielilor în cadrul FSE pentru perioada 2007-2013, precum şi prin 
extinderea aplicării sistemului integrat de administrare şi control (IACS) la FSE (text 
eliminat);

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 3
Punctul 6

6. subliniază că, deşi FSE sprijină obiectivele 1, 2 şi 3 prin acordarea de ajutor financiar 
pentru combaterea şomajului, punerea în valoare a resurselor umane şi promovarea 
integrării pe piaţa muncii, este regretabil că iniţiativa comunitară EQUAL a încetat să 
mai fie un instrument important de combatere a discriminării în funcţie de gen pe piaţa 
muncii; principiile acestei iniţiative fiind, de acum, integrate în principalele programe 
ale FSE, consideră că ONG-urilor trebuie să le fie furnizate informaţii clare, care să 
le permită să-şi desfăşoare activitatea şi să participe la diferite programe comunitare 
promovând egalitatea dintre femei şi bărbaţi;

Or. fr

Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 4
Punctul 6

6. subliniază că, deşi FSE sprijină obiectivele 1, 2 şi 3 prin acordarea de ajutor financiar 
pentru combaterea şomajului, punerea în valoare a resurselor umane şi promovarea 
integrării pe piaţa muncii, este regretabil că iniţiativa comunitară EQUAL a încetat să 
mai fie un instrument important de combatere a discriminării în funcţie de gen pe piaţa 
muncii; principiile acestei iniţiative fiind, de acum, integrate în principalele programe 
ale FSE, consideră că trebuie asigurat un serviciu care să furnizeze informaţii 
complete tuturor părţilor interesate;

Or. fr
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Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 5
Punctul 7

7. constată nivelul în continuare scăzut al ratelor de execuţie a plăţilor în cadrul 
programului Daphne şi îndeamnă Comisia să adopte măsurile necesare pentru 
ameliorarea situaţiei (text eliminat);

Or. fr
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