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budgetåret 2006
(2007/2037(DEC))

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 1
Punkt 2

2. Europaparlamentet beklagar att inget jämställdhetsperspektiv har förts in i budgeten 
ännu och upprepar därför sin uppmaning om att ett jämställdhetsperspektiv 
vederbörligen ska införlivas i budgetplaneringen och gemenskapsprogrammens 
finansiering.

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 2
Punkt 4

4. Europaparlamentet välkomnar genomförandegraden av 2006 års budget beträffande 
alla mål och programperioden för strukturfonderna (ESF), som innebär att 99 % av 
alla betalningar utnyttjades. Emellertid är parlamentet bekymrat över det ökade antalet 
utestående åtaganden och risken att utbetalningarna återtas. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att rätta till situationen genom att förenkla reglerna om 
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stödberättigade utgifter för ESF för perioden 2007–2013 och genom att utvidga det 
integrerade administrations- och kontrollsystemet till att omfatta ESF (text utgår).

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 3
Punkt 6

6. Europaparlamentet påpekar att även om ESF stöder mål 1, 2 och 3 genom ekonomiskt 
stöd för att bekämpa arbetslösheten, utveckla de mänskliga resurserna och främja 
integration på arbetsmarknaden är det beklagansvärt att gemenskapsinitiativet EQUAL 
inte längre fungerar som ett viktigt verktyg för att bekämpa könsdiskriminering på 
arbetsmarknaden. EQUAL:s programprinciper finns numera införlivade i de största 
ESF-programmen och parlamentet anser (text utgår) att det är nödvändigt att ge 
icke-statliga organisationer tydlig information så att de kan fortsätta sitt arbete och 
delta i gemenskapens olika jämställdhetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 4
Punkt 6

6. Europaparlamentet påpekar att även om ESF stöder mål 1, 2 och 3 genom ekonomiskt 
stöd för att bekämpa arbetslösheten, utveckla de mänskliga resurserna och främja 
integration på arbetsmarknaden är det beklagansvärt att gemenskapsinitiativet EQUAL 
inte längre fungerar som ett viktigt verktyg för att bekämpa könsdiskriminering på 
arbetsmarknaden. EQUAL:s programprinciper finns numera införlivade i de största 
ESF-programmen och parlamentet anser (text utgår) att det är nödvändigt att 
säkerställa tillhandahållande av tydlig information till alla berörda parter. 

Or. fr
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Ändringsförslag från Astrid Lulling

Ändringsförslag 5
Punkt 7

7. Europaparlamentet noterar att utnyttjandegraden för Daphne-programmets 
utbetalningar är fortsatt låg och uppmanar kommissionen att vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att förbättra situationen (text utgår).

Or. fr
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