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Návrh stanoviska (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 
2006
(2007/2037(DEC))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odsek 2

2. s poľutovaním konštatuje, že postup tvorby a čerpania rozpočtu z hľadiska rodovej 
rovnosti sa zatiaľ nerealizuje; v tejto súvislosti opakuje svoju požiadavku, aby sa pri 
plánovaní rozpočtu a financovaní programov Spoločenstva náležite zohľadňovalo 
rodové hľadisko; 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2
Odsek 4

4. víta mieru plnenia rozpočtu na rok 2006, pokiaľ ide o všetky ciele a programové 
obdobie štrukturálnych fondov (ESF), ktorá sa prejavila v miere realizácie platieb na 
úrovni 99 %; vyjadruje však znepokojenie nad nárastom neuhradených záväzkov a 
rizikom, že dôjde k zrušeniu viazanosti výdavkov; vyzýva preto Komisiu, aby túto 
situáciu napravila zjednodušením pravidiel na obdobie 2007 – 2013 v súvislosti s 
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oprávnenosťou výdavkov v rámci ESF, ako aj rozšírením použitia integrovaného 
systému spravovania a kontroly (IACS) na ESF (vypustenie);

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá  Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odsek 6

6. poukazuje na to, že hoci ESF podporuje ciele 1, 2 a 3 tým, že poskytuje finančnú 
pomoc na boj proti nezamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a podporu integrácie na 
trh práce, je poľutovaniahodné, že iniciatíva Spoločenstva s názvom EQUAL už 
neslúži ako dôležitý nástroj boja proti rodovej diskriminácii na trhu práce; zásady tejto 
iniciatívy sú v súčasnosti zahrnuté v hlavných programoch ESF; domnieva sa, že by 
bolo potrebné poskytovať mimovládnym organizáciám jasné informácie, ktoré im 
umožnia pokračovať v ich činnosti a zúčastňovať sa rôznych programov 
Spoločenstva na podporu rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Astrid Lulling

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odsek 6

6. poukazuje na to, že hoci ESF podporuje ciele 1, 2 a 3 tým, že poskytuje finančnú 
pomoc na boj proti nezamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a podporu integrácie do 
trhu práce, je poľutovaniahodné, že iniciatíva Spoločenstva s názvom EQUAL už 
neslúži ako dôležitý nástroj boja proti rodovej diskriminácii na trhu práce; keďže 
zásady programu EQUAL sú v súčasnosti zahrnuté v hlavných programoch ESF, 
domnieva sa, že by bolo potrebné zabezpečiť službu, ktorá bude poskytovať úplné 
informácie všetkým záujemcom;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Astrid Lulling

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odsek 7

7. poukazuje na trvalo nízku mieru využívania platieb v prípade programu Daphne 
a nalieha na Komisiu, aby podnikla kroky potrebné na zlepšenie tejto situácie 
(vypustenie);

Or. fr
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