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1. WSTĘP 
 
Rada Europejska w Lizbonie wyznaczyła Unii strategiczny cel budowy konkurencyjnej i 
dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego przy większej liczbie lepszych miejsc pracy i większej spójności społecznej. 
Cel ten dotyczy głównie reform strukturalnych i instrumentów na szczeblu krajowym oraz 
prac regulacyjnych na poziomie UE. Główna odpowiedzialność za te reformy spoczywa na 
Państwach Członkowskich. Niemniej jednak, niektóre aspekty, w szczególności w obszarze 
polityki społecznej i zatrudnienia, wymagają wspomagania z budżetu UE. 
 
Na szczeblu wspólnotowym Agenda Polityki Społecznej (Social Policy Agenda – SPA) 
wyznacza kierunki działania Unii w sferze społecznej i zatrudnienia. Agenda, wraz z całym 
szeregiem programów wspólnotowych, jest jednym z głównych narzędzi przyczyniających się 
do osiągnięcia celów w zakresie konkurencyjności i zatrudnienia wyznaczonych w strategii 
lizbońskiej. Komunikat Komisji pt. „Budowanie naszej wspólnej przyszłości – wyzwania 
polityczne i środki budżetowe rozszerzonej Unii w okresie 2007–2013"1 wzywa do dalszego 
wzmocnienia Agendy Polityki Społecznej w celu sprostania zmianom w kontekście 
rozszerzenia, globalizacji i demograficznego starzenia się populacji. 
 
Skromne środki finansowe przeznaczone na realizację Agendy Polityki Społecznej w ciągu 
ostatnich lat umożliwiły Unii przyczynienie się do realizacji celów lizbońskich. Spodziewany 
efekt, szczególnie pod względem zatrudnienia, ochrony socjalnej/integracji społecznej, nie 
został jednak osiągnięty. Opinię tę potwierdza również raport Koka z listopada 2004 r. 
dotyczący realizacji strategii lizbońskiej2, który kładzie nacisk na potrzebę silnej polityki 
społecznej i zatrudnienia w perspektywie osiągnięcia celów strategii lizbońskiej. Raport 
podkreśla także, że dotychczasowy postęp w tym obszarze był niewystarczający z powodu 
braku zaangażowania i woli politycznej rządów Państw Członkowskich. Dlatego też w 
raporcie Koka proponuje się znacznie bliższą współpracę pomiędzy Państwami 
Członkowskimi i Komisją dla osiągnięcia celów lizbońskich w obszarze polityki zatrudnienia. 
Ponadto, w raporcie szczególnie mocno podkreślono znaczenie większego uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z ostatnim rozszerzeniem. 
Konieczne jest uwzględnienie szczególnych problemów i wymagań 10 nowych Państw 
Członkowskich, w tym również tych dotyczących realizacji programów. Zasadniczą kwestią 
będzie wsparcie reformy rynku pracy, a w szczególności promowanie równości mężczyzn i 
kobiet na tym rynku. Zostało to również podkreślone w sprawozdaniu Parlamentu z własnej 
inicjatywy dotyczącym równości szans kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej3. Odpowiednie 
programy europejskie są niezbędne do zwalczania nierówności pomiędzy mężczyznami i 
kobietami na rynku pracy, które w pewnych nowych Państwach Członkowskich są jeszcze 
większe niż w 15 UE. Działania te w innym przypadku prawdopodobnie nie byłyby 
prowadzone, nie tylko ze względu na brak środków finansowych, lecz również z powodu ich 
bagatelizowania w krajach stojących w obliczu poważnych problemów gospodarczych i 

                                                 
1 COM (2004) 101 wersja ostateczna 
2 W obliczu wyzwań – strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia, sprawozdanie Grupy Wysokiego 
Szczebla pod przewodnictwem Wima Koka, listopad 2004 r. 
3 A5-0481/2003, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, sprawozdawca: Joke Swiebel, 17.03.2003. 
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politycznych. Parlament Europejski zajął podobne stanowisko przyjmując drugą fazę 
programu DAPHNE1 w celu umożliwienia nowym Państwom Członkowskim pełnego – także 
praktycznego – uczestnictwa w programie. Potencjalni beneficjenci w nowych Państwach 
Członkowskich nie dysponują wystarczającym doświadczeniem i wiedzą na temat treści i 
procedur programu. Dlatego PE podkreślał wielokrotnie, że niezbędne jest zapewnienie 
pomocy technicznej, w szczególności dla organizacji pozarządowych z tych nowych krajów, 
które poprzednio nie w pełni uczestniczyły w programie. 
 
2. ANALIZA NOWEGO PROJEKTU (2007 - 2013) 
 
Krótka analiza wszystkich obecnych programów europejskich w obszarze społecznym i 
zatrudnienia została przedstawiona w załączniku I (punkt 1) do niniejszego dokumentu 
roboczego. Wszystkie obecnie realizowane programy zostają zakończone z końcem 2006 r. (z 
wyjątkiem programu DAPHNE, który trwa do 2008 r.). Wydatki Wspólnoty w obszarze 
polityki strukturalnej, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny (ESF), zostaną 
poddane analizie w następnym dokumencie roboczym (kategoria 1b: spójność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia). 
 
14 czerwca 2004 r. Komisja przyjęła projekt ustanowienia wspólnotowego programu na 
rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej (PROGRESS)2. Program ten obejmuje różne 
wspólnotowe programy działań wspierające realizację Agendy Polityki Społecznej oraz 
niektóre linie budżetowe związane z warunkami pracy. Ponadto, po wejściu w życie Traktatu 
z Nicei, obecne linie budżetowe dotyczące warunków pracy wymagają wyraźnie określonej 
podstawy prawnej. 
 
Głównym celem podejścia Komisji jest uproszczenie i racjonalizacja obecnej sytuacji 
dotyczącej wydatków Wspólnoty na zatrudnienie i politykę społeczną. Ostatecznym 
użytkownikom korzyści przyniesie w szczególności większa widoczność, klarowność i 
spójność instrumentów. Nowy program PROGRESS zapewni użytkownikom dostęp do 
wszystkich możliwości w jednym miejscu („one stop shop”) przy wspólnych zasadach dla 
kandydatów starających się o udział we wszystkich częściach programu. Z pewnością uprości 
to proces podejmowania decyzji i realizację programu. Komisji pomagać będzie jeden 
komitet programowy zamiast obecnych czterech. Proponowane podejście spowoduje 
zmniejszenie liczby linii budżetowych w dziedzinach zatrudnienia i polityki społecznej z 28 
do 2 (z wyłączeniem agencji). 
 
Zintegrowany program obejmuje okres 2007 – 2013, a Komisja proponuje ramy finansowe w 
wysokości 594 mln euro (wydatki operacyjne) obejmujące siedem lat. Więcej szczegółów na 
temat programu PROGRESS i dalszych wydatków proponowanych przez Komisję dla 
obszaru polityki społecznej zostało przedstawione w załączniku I (punkty 2 i 3) do 
niniejszego dokumentu roboczego. 
 
Odpowiednia podkategoria perspektywy finansowej3 zawiera szeroki zakres działań w 
obszarze konkurencyjności. Obejmuje ona nie tylko wydatki na politykę społeczną, ale 

                                                 
1 A5-0083/2004, sprawozdawca: pani Groener. 
2 COM(2004)488 wersja ostateczna, 14.7.2004 
3 „Wspieranie konkurencyjności i przedsiębiorczości na całkowicie zintegrowanym rynku wewnetrznym; 
realizacja działań w ramach polityki społecznej; administracja" 
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również program ramowy na rzecz innowacyjności i konkurencyjności oraz odpowiednie 
wydatki administracyjne i margines dla całej pozycji budżetowej 1a. Łączna suma wydatków 
na Agendę Polityki Społecznej (PROGRESS, agencje i inne działania określone w 
załączniku) w ciągu siedmiu lat wynosi 1 345 mln euro (wg cen z 2004 r.), co stanowi 
zaledwie 6,6 % tej podkategorii (lub 1 % pozycji 1a: „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia"). 
 
 
Komisja proponuje ogólne zwiększenie wydatków do 115 % (w porównaniu z 2006 r.), do 
łącznej kwoty 20 405 mln euro dla tej podkategorii1.  
 
 

Konkurencyjność, przedsiębiorczość, polityka społeczna (łącznie z administracją) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem  
1 711 2 155 2 414 2 655 2 916 3 151 3 439 3 675 20 405  ogółem 

 26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12%  średnio 
 444 259 241 261 235 288 236 115%  wzrost do 2006 r. 

 
 
Należy jednak zaznaczyć, że wzrost w wysokości 115% nie będzie dotyczył wszystkich 
obszarów w tej podkategorii. Szczególnie wydatki na politykę społeczną i zatrudnienia będą 
rozwijać się w zupełnie innym kierunku. Porównanie obecnych wydatków w obszarze 
społecznym i zatrudnienia z odpowiednimi działaniami, których realizacja jest proponowana 
począwszy od roku 2007, wykazuje brak rzeczywistego wzrostu. Innymi słowy, Komisja 
proponuje mniej więcej stały budżet dla obszaru społecznego i zatrudnienia. Przy średnim 
wzroście w wysokości 115%, inne linie budżetowe w tej samej podkategorii (np. 
konkurencyjność, przedsiębiorczość) zostaną znacznie zwiększone. 
 
3. REALIZACJA W OSTATNIM OKRESIE 
 
Przegląd głównych programów realizowanych obecnie w obszarze polityki społecznej i 
zatrudnienia oraz równości mężczyzn i kobiet przedstawiono w załączniku do niniejszego 
dokumentu roboczego. Niektóre programy zostały ustanowione dopiero kilka lat temu i wciąż 
oczekują na oficjalną ocenę Komisji Europejskiej. Ostatnio Komisja opublikowała 
zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie oceny środków zachęcających w 
dziedzinie zatrudnienia oraz programu na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego. 
 
Ocena pierwszych dwóch lat programu na rzecz zwalczania dyskryminacji (2001-2006) 
została przeprowadzona w tym roku. W sprawozdaniu oceniającym2 stwierdzono, że chociaż 
program wciąż znajduje się w fazie rozruchu, możliwe jest osiągnięcie zadowalającego 
poziomu ogólnej skuteczności. Nastąpił już pewien postęp nie tylko pod względem 
podnoszenia świadomości w kwestiach związanych z dyskryminacją, ale również mobilizacji 
organizacji pozarządowych. Skuteczne podnoszenie świadomości niektórych najważniejszych 
podmiotów (sędziów, specjalistów z dziedziny prawa, podmiotów zaangażowanych w 
zwalczanie dyskryminacji na poziomie krajowym, ogółu obywateli) było możliwe dzięki 
                                                 
1 Żródło: dokument roboczy nr 3 – Pierwsza anliza komunikatu Komisji COM (2004)487 wersja ostateczna. 
2 Komisja Europejska, ocena wspólnotowego programu działań w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001-
2006), wersja skrócona sprawozdania oceniającego za rok 2003, kwiecień 2004 r. 
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szeregowi seminariów i konferencji. Do podnoszenia świadomości i wspierania wymiany 
dobrych praktyk w szczególny sposób przyczyniało się finansowanie działań przejściowych, 
w które zaangażowane były związki i organy ds. równości szans. 
 
Z drugiej strony, w sprawozdaniu oceniającym skrytykowano w szczególności brak 
ogólnodostępnych informacji na temat dostępu do programu i jego środków finansowych. 
Ponadto, opublikowano bardzo niewiele informacji dotyczących wyników i osiągnięć działań 
finansowanych w ramach programu. W sprawozdaniu zaleca się wzmocnienie strategii 
podnoszenia statusu programu i sformalizowanie oryginalnej strategii upowszechniania 
wyników. W tym celu należałoby rozważyć organizację dorocznych wydarzeń 
koncentrujących się na sprawach promocji oraz wprowadzenie pojęcia upowszechniania jako 
zobowiązania umownego i nieodłącznej części projektu. Ponadto, należy wzmocnić 
powiązania pomiędzy działaniami na szczeblu wspólnotowym i krajowym. W sprawozdaniu 
skrytykowano także Państwa Członkowskie za to, że „jako strony zainteresowane nie 
uczestniczą w pełni we wspólnotowej polityce zwalczania dyskryminacji ". Jedynie 10 Państw 
Członkowskich ubiegało się o europejskie finansowanie w celu rozpoczęcia krajowych akcji 
podnoszenia świadomość i bardzo niewiele Państw Członkowskich umieściło na stronach 
swoich ministerstw odsyłacze do Wspólnotowego Programu Działań (np. Finlandia). 
 
Z drugiej strony, w sprawozdaniu wskazano na pozytywne zwielokrotnienie skutków działań 
w niektórych Państwach Członkowskich i podano kilka interesujących przykładów. Program 
wspólnotowy miał bezpośredni wpływ na uruchomienie na dużą skalę działań informacyjnych 
w Szwecji i przyczynił się do ulepszenia współpracy i systemów sieciowych podmiotów 
aktywnych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w kilku innych Państwach 
Członkowskich. 
 
Stosowanie Strategii ramowej na rzecz równości mężczyzn i kobiet zostało ocenione w 
czerwcu 2004 r. W sprawozdaniu wstępnym1 program został oceniony pozytywnie pod 
względem osiągnięcia celów takich, jak podnoszenie świadomości czy analizowanie i 
tworzenie możliwości. W sprawozdaniu podkreślono, że dokonano ważnego postępu w 
definiowaniu pojęcia równości mężczyzn i kobiet oraz określaniu struktury interwencji 
Wspólnoty w granicach jej kompetencji. Szerokie zdefiniowanie głównych celów programu 
pozwala na finansowanie znacznego zakresu różnorodnych projektów o różnym czasie 
trwania, skierowanych do różnych użytkowników i o różnych celach ostatecznych. 
 
Z drugiej strony, według sprawozdania wstępnego, największą słabością programu jest 
strategia informacyjna i promocyjna. W celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników realizacji 
należy ulepszyć zarządzanie informacjami w ramach programu. Informacje dotyczące 
poszczególnych działań w ramach strategii nie są gromadzone w sposób systematyczny, 
czego wynikiem jest brak zachowania dostatecznej ciągłości i niedoinformowanie instytucji. 
Istotne jest również zapewnienie spójności i synergii pomiędzy różnymi poziomami i 
działaniami w ramach programu. 
 
4. ALTERNATYWY DLA INSTRUMENTU FINANSOWEGO 
 
W dążeniu do osiągnięcia celów lizbońskich Agenda Polityki Społecznej opiera się na 

                                                 
1 Komisja Europejska, ocena programu działań Wspólnoty odnoszącego się do wspólnotowej strategii ramowej 
na rzecz równości mężczyzn i kobiet, wersja skrócona sprawozdania wstępnego, czerwiec 2004 r. 
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połączeniu różnych instrumentów, a w szczególności ustawodawstwa, otwartej metody 
koordynacji (OMC), europejskiego dialogu społecznego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz wielu narzędzi finansowych, w tym zwłaszcza nowego programu 
PROGRESS. 
 
Wydatki tego rodzaju będą konieczne także w przyszłości, szczególnie dla zapewnienia 
spójnego wykonywania obecnego „acquis" i poprawy wiedzy na temat sytuacji w Państwach 
Członkowskich, a w szczególności w 10 nowych krajach. Finansowanie Wspólnoty w 
obszarze społecznym i zatrudnienia powinno nadal pełnić rolę katalizatora poprzez ułatwianie 
określenia i realizacji środków reformy przez Państwa Członkowskie na rynkach pracy i w 
polityce społecznej. 
 
5. WNIOSKI 
 
• Sprawozdawca podziela opinię Komisji, że środki finansowe przeznaczone na wdrożenie 

Agendy Polityki Społecznej w ciągu ostatnich lat umożliwiły Unii przyczynienie się do 
osiągania celów lizbońskich. Z tego względu odpowiedni poziom wydatków Wspólnoty w 
tym obszarze jest wciąż sprawą zasadniczą, ponieważ cele strategii lizbońskiej, a w 
szczególności te związane z zatrudnieniem i ochroną socjalną/integracją społeczną, nie 
zostały osiągnięte. 

 
• Powyższa analiza pokazuje ogólny pozytywny wynik realizacji bieżących programów w 

obszarze polityki społecznej i walki z dyskryminacją. W celu zapewnienia spójności i 
synergii wielu różnorodnych działań i programów należy docenić zintegrowany charakter 
nowego programu PROGRESS. 

 
• Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wysiłki zmierzające do uproszczenia i 

racjonalizacji obecnej sytuacji odnośnie wydatków Wspólnoty na politykę społeczną i 
zatrudnienia. W tym kontekście sprawozdawca podkreśla jednak, że istnieje potrzeba 
dalszego omówienia możliwych konsekwencji zintegrowanego podejścia pod względem 
przejrzystości oraz kontroli politycznej i budżetowej sprawowanej przez Parlament 
Europejski. 

 
• Sprawozdawca podkreśla znaczenie i konieczność kontynuacji spójnego programu 

europejskiego obejmującego odpowiednie finansowanie w tym obszarze, który stanowi 
uzupełnienie działania na poziomie krajowym. Pomimo ogólnego wzrostu na poziomie 
115 % w odpowiedniej podkategorii, zgodnego z projektem Komisji, wydatki w obszarze 
społecznym i zatrudnienia pozostaną mniej więcej na obecnym poziomie (1 % kategorii 
1a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia). 

 
Na podstawie szerokiego zakresu elementów przedstawionych powyżej oraz w oczekiwaniu 
na opinię właściwych komisji, sprawozdawca spodziewa się wyjaśnienia w trakcie debaty 
następujących kwestii: 
 
• czy komisja podziela opinię o ogólnym pozytywnym wyniku realizacji istniejących 

programów oraz czy podejście Komisji zakładające zintegrowanie obecnych działań w 
ramach jednego programu PROGRESS jest właściwe? 
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• czy należy kontynuować wszystkie części proponowanego zintegrowanego programu 
PROGRESS oraz czy należy dokonać ponownego rozdziału funduszy w globalnym 
finansowaniu tego obszaru polityki? 

 
• czy ramy finansowe dla obszaru społecznego i zatrudnienia, w formie proponowanej 

przez Komisję, mogą zostać przyjęte (ok. 1 % pozycji 1a: Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia)?  
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ANNEX I 
 

Extract from the decisions referred to below: 
 
Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-
2005) (2001/51/EC), 
Programme of Community action (2004 to 2008) to prevent and combat violence against 
children, young people and women and to protect victims and groups at risk  
(DAPHNE II) (803/2004/EC), 
Community action programme to promote organisations active at European level in the 
field of equality between men and women (848/2004/EC), 
Programme to combat the social exclusion (Decision 2002/50/EC), 
Programme to combat discrimination (2001 to 2006) (Decision 2000/750/EC), 
Activities on incentive measures in the field of employment (Decision 2002/1145/EC),  
 
 
1) ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION (until 2006)1  
The following table gives an overview of the major existing programmes in the area of social 
and employment policy and gender equality.  
 
Programme  Principal aim Duration  Years Financial 

framework 
(Million 
Euro)  

Annual 
programming 
(Million Euro) 

Implementation 
figures2 

Gender 
equality 

Community 
framework strategy on 
gender equality 

2001-2006 6 61 10 93% 

DAPHNE II Prevention of violence 
against children, 
young people and 
women  

2004-2008 5 50 10 97% 

Equality 
between men 
and women 

NGOs active at 
European level in the 
field of equality 
between men and 
women 

2004-2006 3 3.3 1.1 budget line created 
in 2004 - no figures 
for 2003 available 

Programme to 
combat social 
exclusion 

Increase of the 
effectiveness and 
efficiency of policies 
to combat social 
exclusion 

2002-2006  5 85 17 91% 

Programme to 
combat 
discrimination 

Combating various 
forms of direct or 
indirect discrimination  

2001-2006  6 98 16 97% 

Activities on 
incentive 
measures in 
the field of 
employment 

Incentive measures in 
the field of 
employment 

2002-2006  5 62 12 85 % 

TOTAL    359,3 66,1  

                                                 
1 Sources: This table is based on the financial envelopes included in the various programmes and on recent 
implementation rates given by the Commission. The references to the relevant Council and Parliament Decisions 
are indicated in the short description of the programmes. 
2 Implementation per year 2003 (engagements) 
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1. Programme relating to the Community framework strategy on gender equality 
(2001-2005) (2001/51/EC) 

 
The programme was first introduced in 2001. The objective of the Programme is to promote 
gender equality. The Programme co-ordinates, supports and finances the implementation of 
horizontal activities in various fields of intervention concerning gender equality. These fields 
of intervention are: economic life, equal participation and representation, social rights, civil 
life, gender roles and stereotypes. 
 
A recent Commission proposal provides for a prolongation of the Programme until 31 
December 2006 and a subsequent increase of its financial framework. The programme's 
overall budget for the years 2001-2006 now amounts to 61 million Euro (annual average 10 
million Euro). 
 
2. Programme of Community action (2004 to 2008) to prevent and combat violence 

against children, young people and women and to protect victims and groups at risk 
(DAPHNE II) (803/2004/EC) 

 
The programme was first introduced in 2000 (Decision 293/2000/EC) and its first phase lasted 
from 2000-2003. The objective of the second phase of the Daphne programme is designed to 
prevent and combat all forms of violence against children, young people and women and to 
protect victims and groups at risk. It is designed to contribute to the general objective of 
providing citizens with a high level of protection from all forms of violence, including 
protection of physical and mental health. It further aims to assist and encourage NGOs and 
other organisations active in this field. 
 
Daphne II is open to participation for public or private organisations and institutions (local 
authorities at the competent level, university departments and research centres) working to 
prevent and combat violence against children, young people and women.  
The programme's overall budget for the years 2004-2008 amounts to 50 million Euro (annual 
average 10 million Euro) out of which EUR 29 million is for the period until 31 December 
2006.  For the period following 31 December 2006, the amount shall be deemed to be 
confirmed if it is consistent for this phase with the financial perspectives in force for the 
period commencing in 2007. 
 
3. Community action programme to promote organisations active at European level in 

the field of equality between men and women (848/2004/EC) 
 
The programme was first introduced in 2004. The general objective of the programme is to 
support the activities of NGOs active in the field of equality between men and women. A 
recent Commission Proposal provides for a prolongation of the programme until 31 December 
2006 and a subsequent increase of its financial framework. The programme's overall budget 
for the years 2004-2006 now amounts to 3.3 million Euro (annual average 1.1 million Euro). 
 
4. Programme to combat the social exclusion (Decision 2002/50/EC) 
 
The Programme was first introduced in 2002. The objective of the Programme is to enhance 
the effectiveness and efficiency of policies to combat poverty and social exclusion, in 
particular by: 
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1. Improving the understanding of social exclusion and poverty through analysis of 
characteristics, processes, causes and trends in social exclusion (i.e. studies) 
2. Organising policy co-operation and mutual learning in the context of the national action 
plans (i.e. policy workshops, transitional exchanges aimed at transferring information and 
good practices in the field, expert work and reports on social exclusion) 
3. Developing the capacity of actors to address social exclusion and poverty effectively in 
particular through networking at European level  
 
The programme's overall budget for the years 2002-2006 amounts to 85 million Euro (annual 
average 17 million Euro). 
 
5. Programme to combat discrimination (2001 to 2006) (Decision 2000/750/EC) 
 
The programme was first introduced in 2001. The objective of the Programme is to combat 
direct or indirect discrimination based on racial or ethnic origin, religion or belief, disability, 
age or sexual orientation, in particular through 
1. Analysis and evaluation of the extent and nature of discrimination and the effectiveness of 
measures to combat it (the development of statistical bases to assess the effectiveness of anti-
discrimination policies, analysis and dissemination of the results); 
2. Capacity building through transitional co-operation and the promotion of networking at 
European level between partners active in the prevention of, and the fight against, 
discrimination, including non-governmental organisations 
3. Awareness raising, in particular to emphasise the European dimension of the fight against 
discrimination and to publicise the results of the programme (communications, publications, 
campaigns and events)  
 
The programme's overall budget for the years 2001-2006 amounts to 98 million Euro (annual 
average 16 million Euro). 
 
6. Activities on incentive measures in the field of employment (Decision 2002/1145/EC) 
 
The activities were first introduced in 2002. The objective of the activities is to foster co-
operation between Member States in the field of employment through a range of Community 
activities (e.g. analysis and monitoring of labour market policy, identifying best practices, 
promoting exchanges and transfers of information and experience). It is not intended for 
financing general research, for which the Community has other instruments. The activities 
will also support activities aimed at the monitoring of the European Employment's Strategy in 
Member States and at the promotion of the general awareness of the European Employment 
Strategy. 
 
The programme's overall budget for the years 2002-2006 amounts to 62 million Euro (annual 
average 12 million Euro). 



DT\547956PL.doc  PE 349.88611/15 DT\5

 PL 

2) DESCRIPTION OF NEW PROPOSALS (FROM 2006) 
 
1. DAPHNE II 
The DAPHNE programme to combat violence was first introduced in 2000. The second phase 
started in 2004 and will continue longer than the current financial perspective, i.e. until 2008. 
 
2. Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS 
(COM/2004/0488) 
 
On July 14, 2004, the Commission adopted a proposal establishing a Community Programme 
for Employment and Social Solidarity - PROGRESS. This integrated programme covers the 
period from 1 January 2007 to 31 December 2013. Its main purpose is to financially support 
the implementation of the objectives of the European Union in the employment and social 
affairs area and thereby contribute to the achievement of the Lisbon Strategy goals. With the 
aim of simplifying and rationalising the current situation, the PROGRESS programme 
incorporates various specific Community Action Programmes supporting the implementation 
of the social policy agenda and a number of budget lines in relation to working conditions. 
 
The Union's social policy agenda covers the full range of Community social objectives: full 
employment, social protection and inclusion, working conditions, anti-discrimination and 
diversity and gender equality. Action in these areas will be brought together in a single 
programme for employment and social solidarity ("PROGRESS"). 
 
The Programme will be divided into 5 sections corresponding to the 5 main fields of 
activities: 
 
(1) Employment (implementation of the European Employment Strategy) 
(2) Social protection and inclusion (implementation of the open method of co-ordination in 

the field of social protection and inclusion) 
(3) Working conditions (improvement of the working environment and conditions including 

health and safety at work) 
(4) Anti-discrimination and diversity (implementation of the principle of non-discrimination 

on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual 
orientation - Article 13 of the Treaty.) 

(5) Gender equality (effective implementation of the principle of gender equality and a better 
gender mainstreaming in EU policies) 

 
Costs of the programme 
The Commission proposes a financial framework for the PROGRESS programme of 593.8 
Million Euro for seven years with the following operational amounts per year: 
 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012   
and 

2003 

 
Total 

Commitments 78 80 82 85 87 182 594 
 
In addition the Commission envisages administrative expenditure of 201.8 Million Euro 
which represents 34 % of the operational budget. 
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Technical and administrative assistance (in Million Euro) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Commitments 5 5 5 5 5 5 5 35

 
 
Human resources and other administrative expenditure (in Million Euro) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Commitments 24  24 24 24 24 24 24 167

 
 
The financial breakdown between the different sections shall respect the following lower 
limits: 
Section 1 Employment     21 % 
Section 2 Social protection and inclusion    28 % 
Section 3 Working conditions      8 % 
Section 4 Antidiscrimination and diversity     23 % 
Section 5 Gender equality       8 % 
 
 
3) OTHER INSTRUMENTS 
 
Apart from the PROGRESS programme, the Commission proposes to restructure the 
employment and social policy activities with budgetary implication the following way. Each 
of these areas/activities corresponds to one budget line and each is based on its own decision 
making process. 
 
a) Promotion of Social Dialogue at European level     479.9 
Million Euro 
The second area of activities is entitled "Sustaining Social Dialogue, free movement of 
workers and studies and special reports in the social field". The financial framework amounts 
to 479,9 Million Euro over the 2007-2013 period. The Commission proposes a separate 
budget line, as no legislative decision is needed. These activities are based on existing 
regulations and autonomous powers conferred on the Commission by the Treaty.  
 
The purpose of these activities is to provide financial support to promote and facilitate social 
dialogue at European level. It will finance activities related to negotiations, information, 
training and capacity building of the actors and the dissemination and promotion of results at 
all levels. It will also support activities relating to social analysis and to free movement of 
workers, notably the EURES network. 
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b) Agencies in the employment and social area     266.4 
Million Euro 
A further 266.4 Million Euro should be foreseen for the financing of the two agencies1 active 
in the employment and social area from 2007 to 2013. 
 
c) Establishment of a new "European Gender Institute"   52.7 Million Euro 
Reflecting the equality goals of the Lisbon agenda the European Council invited the 
Commission to bring forward a proposal for the establishment of a European Gender Institute. 
The Commission plans to adopt this proposal before the end of the year and intends to 
allocate 52.7 million Euro to it over the 2007-2013 period. The setting up of the institute will 
be budgetary neutral as this amount has been deducted from the programme PROGRESS.  
 
The precise scope of the Institute's competencies still needs to be defined in the mentioned 
proposal.  However, the Institute's primary task will be to provide objective, reliable and 
comparable information and data on gender equality in order to establish measures in this 
field. It will also act as a catalyst for analysing and disseminating information, which 
improves gender equality in Europe. 
 

                                                 
1  * European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin) 
 * European Agency for Health and Safety at Work (Bilbao) 
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ANNEX II 
 

Extract from Working document of the Commission Services 
- Multiannual Financial Framework 2007-2013 

Fiche no. 20 (REV)1 
 

A social policy agenda to help European society to anticipate and manage change 
 

4. What has Community spending in this area achieved so far and why must spending 
be part of the policy mix to deliver priorities in this area? 

 
The need to promote a high level of employment and social protection, improve working 
condition, combat discrimination and promote gender equality and social dialogue are explicit 
objectives of European Union as laid down in the Treaty. The Social Policy Agenda translates 
those Treaty objectives in the employment and social sphere into concrete policies and 
actions, as part of the Lisbon Strategy. 
 
The modest financial means dedicated to the implementation of the Social Policy Agenda 
have enabled the Union to actively contribute to the Lisbon objectives of competitiveness, 
more and better jobs and greater social cohesion. This type of expenditure will remain 
necessary in the future for a host of reasons: 
 

5. Financial means remain necessary to ensure a coherent implementation of the existing 
acquis, to improve the knowledge and understanding of the situation prevailing in the 
Member States and to support the promotion of rights, free movement of workers, anti-
discrimination and gender equality. 

 
6. Community funding in support of the implementation of the Open Method of 

Coordination in the employment and social area should continue to act as a catalyst by 
facilitating the definition and implementation of reform measures by Member States in 
their labour market and social policies.  

 

• Adequate financial resources are indispensable to allow the Commission to fully 
exploit its autonomous Treaty based competence of promoting social dialogue at EU level 
in line with art. 138. Partnership for change will play a crucial role in giving appropriate 
responses in terms of harnessing change and economic restructuring.  

 
7. What does the Commission expect its proposals in this area to deliver 2007-2013? 
 
The Lisbon Strategy has not reached its expected outcome, in particular in terms of 
employment and social protection/inclusion. The Commission expects, on the one hand, that 
its future programme PROGRESS will contribute to reinforcing the OMC in the employment 
and social area, to ensuring a better implementation of EC law and to tackling discrimination 
and gender inequality. The Commission anticipates, on the other hand, that its investment in 
social dialogue and its support to free movement of workers will play and important role in 
creating more and better jobs. Both actions will contribute to the modernisation of the 
European Social Model and to achieving the Lisbon goals.  
 
 

                                                 
1  Fiche no 20 (REV) is available on the EP Intranet (FINP/background documents) 
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