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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS
(KOM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0488),

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 13.2, artikel 129 och artikel 137.2 a i 
EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C6-0092/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män (A6-0199/2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i lagstiftningsförslaget för tiden efter 
2006 är avhängiga av beslutet om nästa fleråriga finansiella ram.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter det att nästa fleråriga finansiella ram 
antagits vid behov lägga fram ett förslag om justering av programmets ekonomiska 
referensbelopp.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) I överensstämmelse med kommissionens 
uttalade mål att konsolidera och rationalisera 
EU:s finansieringsinstrument bör det genom 

(2) I överensstämmelse med kommissionens 
uttalade mål att konsolidera och rationalisera 
EU:s finansieringsinstrument bör det genom 
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detta beslut inrättas ett enda, enhetligt 
program för fortsättning och 
vidareutveckling av de verksamheter som 
inleddes genom rådets beslut 2000/750/EG 
av den 27 november 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006), rådets 
beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 
om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
motverka social utslagning och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom 
sysselsättningsområdet, samt den 
verksamhet som bedrivs på gemenskapsnivå 
avseende arbetsvillkor.

detta beslut inrättas ett enda, enhetligt 
program för fortsättning och 
vidareutveckling av de verksamheter som 
inleddes genom rådets beslut 2000/750/EG 
av den 27 november 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006), rådets 
beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 
om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
motverka social utslagning och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom 
sysselsättningsområdet, samt den 
verksamhet som bedrivs på gemenskapsnivå 
avseende arbetsvillkor och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 848/2004/EG av den 29 april 2004 om 
inrättande av ett handlingsprogram för 
gemenskapen för att främja organisationer 
som på europeisk nivå verkar för 
jämställdhet mellan kvinnor och män1.
_______________________

1 EUT L 157, 30.4.2004, s. 18. Rättelse i 
EUT L 195, 2.6.2004, s. 7.

Motivering
Utöver inrättandet av ett handlingsprogram i samband med en gemenskapsstrategi för 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör jämställdhetsområdet även omfatta 
handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå 
verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män, eftersom båda programmen löper ut i 
december 2005.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) Vid Europeiska rådets extra möte om 
sysselsättning i Luxemburg 1997 

(3) Vid Europeiska rådets extra möte om 
sysselsättning i Luxemburg 1997 
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lanserades den europeiska 
sysselsättningsstrategin, med samordning 
av medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
på grundval av överenskomna riktlinjer och 
rekommendationer för sysselsättningen. 
Den europeiska sysselsättningsstrategin 
har nu en central betydelse för 
genomförandet av Lissabonstrategins 
sysselsättnings- och 
arbetsmarknadspolitiska mål.

lanserades den europeiska 
sysselsättningsstrategin, med samordning 
av medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
på grundval av överenskomna riktlinjer och 
rekommendationer för sysselsättningen. 
Den europeiska sysselsättningsstrategin 
utgör idag det viktigaste instrumentet för 
genomförandet av Lissabonstrategins 
sysselsättnings- och 
arbetsmarknadspolitiska mål.

Motivering

Den europeiska sysselsättningsstrategins utomordentligt viktiga roll bör betonas starkare.

Ändringsförslag 3
Skäl 5

(5) De demografiska förändringarna utgör 
en stor utmaning på lång sikt för de sociala 
trygghetssystemens förmåga att 
tillhandahålla adekvata pensioner och vård 
och omsorg, varför det är viktigt att främja 
politiska insatser som kan leda både till ett 
adekvat socialt skydd och finansiell 
hållbarhet. Denna avvägning görs i 
enlighet med den öppna 
samordningsmetoden.

(5) De demografiska förändringarna utgör 
en stor utmaning på lång sikt för de sociala 
trygghetssystemens förmåga att 
tillhandahålla adekvata pensioner och 
allmänt tillgänglig och högkvalitativ vård 
och omsorg som kan finansieras på lång 
sikt, varför det är viktigt att främja 
politiska insatser som kan leda både till ett 
adekvat socialt skydd och finansiell 
hållbarhet för de sociala 
trygghetssystemen. Rådet har beslutat att 
samarbetet på området socialt skydd skall 
bygga på den öppna samordningsmetoden.

Motivering

Rådet har enats om vissa övergripande mål för samarbetet på områdena pensioner, vård och 
omsorg. I oktober 2004 beslutade rådet att tillämpa den öppna samordningsmetoden inte 
bara på pensioner utan även på vård och omsorg.

Ändringsförslag 4
Skäl 5a (nytt)

(5a) I detta sammanhang bör invandrarnas 
särskilda situation uppmärksammas, 
liksom vikten av att åtgärder vidtas för att 
omvandla invandrarnas – ofta osäkra – 
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illegala arbete till reguljär sysselsättning, 
så att de kommer i åtnjutande av samma 
sociala skydd, förmåner och arbetsvillkor 
som lagliga arbetstagare.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Säkerställande av minimistandarder och 
fortlöpande förbättringar av arbetsvillkoren i 
EU är en central del av den europeiska 
socialpolitiken och utgör ett viktigt 
övergripande mål för Europeiska unionen. 
Gemenskapen har en viktig uppgift när det 
gäller att stödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet på områden 
som arbetsmiljö, arbetsvillkor, skydd för 
arbetstagare när deras anställningsavtal 
upphör, information till och samråd med 
arbetstagare, representation och kollektivt 
tillvaratagande av arbetsgivares och 
arbetstagares intressen.

(6) Säkerställande av minimistandarder och 
fortlöpande förbättringar av arbetsvillkoren i 
EU är en central del av den europeiska 
socialpolitiken och utgör ett viktigt 
övergripande mål för Europeiska unionen. 
Gemenskapen har en viktig uppgift när det 
gäller att stödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet på områden 
som arbetsmiljö, arbetsvillkor, inkluderande 
behovet av att förena arbete och familjeliv, 
skydd för arbetstagare när deras 
anställningsavtal upphör, information till 
samt medverkan av och samråd med 
arbetstagare, representation och kollektivt 
tillvaratagande av arbetsgivares och 
arbetstagares intressen.

Motivering

Behovet av att kunna förena arbete och familjeliv har blivit ett centralt element i den 
europeiska socialpolitiken. Det är nödvändigt att förbättringen av arbetsvillkoren i EU går 
via främjande av möjligheten att förena arbete och familjeliv, vilket fortfarande är en 
avgörande fråga för arbetets organisation.

Ändringsförslag 6
Skäl 7

(7) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om grundläggande 
rättigheter förbjuds diskriminering på en 
rad grunder. Man bör beakta särdragen 
hos olika former av diskriminering. Därför 
bör funktionshindrades särskilda behov 
beaktas när det gäller verksamheternas och 
resultatens tillgänglighet.

(7) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 13 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
föreskrivs att diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning skall bekämpas. 
Förbudet mot diskriminering är också 
förankrat i artikel 21 i Europeiska 
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unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Man bör beakta särdragen 
hos olika former av diskriminering, och i 
syfte att förebygga och bekämpa 
diskriminering på en eller flera grunder 
bör man utarbeta motsvarande åtgärder 
parallellt. Vid bedömning av programmets 
tillgänglighet och de uppnådda 
resultanten bör man därför beakta de 
funktionshindrades särskilda behov när det 
gäller att få full och lika tillgång till 
verksamheter som finansieras genom 
Progress och resultaten därav samt 
utvärderingen av dessa verksamheter, 
inkluderande ersättning för de extra 
kostnader som uppstår i samband med 
tillgodoseendet av funktionshindrades 
särskilda behov. Erfarenheterna från 
många års kamp mot vissa former av 
diskriminering, däribland 
könsdiskriminering, kan också användas i 
kampen mot andra former av 
diskriminering. 

Motivering

När det gäller avsnittet antidiskriminering och mångfald bör man införa en hänvisning till 
artikel 13 och de däri nämnda formerna av diskriminering. Liksom i det aktuella programmet 
för bekämpning av diskriminering bör det betonas att särdragen hos olika former av 
diskriminering kräver särskilda åtgärder och att man kan dra lärdom i synnerhet av de 
erfarenheter som gjorts i kampen mot könsdiskriminering.

Ändringsförslag 7
Skäl 8

(8) Med artikel 13 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
som grund har rådet antagit 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung med förbud mot 
diskriminering på grund av ras eller etniskt 
ursprung inom bl.a. anställning, utbildning, 
varor och tjänster samt socialt skydd. 

(8) Med artikel 13 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
som grund har rådet antagit följande 
direktiv: direktiv 2000/43/EG av den 
29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
med förbud mot diskriminering på grund 
av ras eller etniskt ursprung inom bl.a. 
anställning, utbildning, varor och tjänster 
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Rådet har även antagit 
direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
med förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.

samt socialt skydd, direktiv 2000/78/EG av 
den 27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
med förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, samt 
direktiv 2004/113/EG av den 
13 december 2004 om genomförande av 
principen om likabehandling av kvinnor 
och män när det gäller tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster1.

__________
1EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.

Motivering

Sedan kommissionen lade fram sitt förslag har rådet antagit ovannämnda direktiv, som också 
grundar sig på artikel 13.

Ändringsförslag 8
Skäl 9

(9) Likabehandling av kvinnor och män är 
en grundläggande princip i 
gemenskapsrätten, och de direktiv och 
andra rättsakter som antagits utgående från 
denna princip har väsentligt bidragit till att 
förbättra kvinnornas situation. 
Erfarenheterna av tidigare åtgärder på 
gemenskapsnivå har visat att främjande av 
jämställdhet i EU:s politik och bekämpning 
av diskriminering i praktiken kräver en 
kombination av instrument som 
lagstiftning, finansieringsinstrument och 
integration av jämställdhetsperspektivet på 
ett sätt som stöder varandra. I 
överensstämmelse med principen om 
integration av jämställdhetsperspektivet 
bör jämställdhet integreras i alla 
programmets avsnitt.

(9) Likabehandling av kvinnor och män är 
enligt artiklarna 2 och 3 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
en grundläggande princip i 
gemenskapsrätten, och de direktiv och 
andra rättsakter som antagits utgående från 
denna princip bidrar väsentligt till att 
förbättra kvinnornas situation. 
Erfarenheterna av tidigare åtgärder på 
gemenskapsnivå har visat att främjande av 
jämställdhet i EU:s politik och bekämpning 
av diskriminering i praktiken kräver att 
instrument som lagstiftning, 
finansieringsinstrument och integration av 
jämställdhetsperspektivet kombineras på 
ett sådant sätt att de stöder varandra. I 
överensstämmelse med principen om 
integration av jämställdhetsperspektivet 
bör jämställdhet mellan kvinnor och män 
beaktas i alla programmets avsnitt och 
åtgärder.
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Motivering

Likabehandling av kvinnor och män anges i artikel 2 som en av Europeiska gemenskapens 
uppgifter, och i artikel 3 förankras principen om integration av jämställdhetsperspektivet.

Ändringsförslag 9
Skäl 9a (nytt)

(9a) Medverkan av icke-statliga 
organisationer som är verksamma på 
regional och nationell nivå samt på 
EU-nivå är avgörande med tanke på ett 
lyckat genomförande av programmets 
allmänna mål, och dessa aktörer bör 
därför, genom relevanta EU-nätverk, 
spela en viktig roll vid programmets 
utformning, genomförande och 
övervakning.

Motivering

Icke-statliga organisationer är viktiga aktörer, särskilt på nationell och regional nivå, när det 
gäller att genomföra den för Progress relevanta sysselsättnings- och socialpolitiken.

Ändringsförslag 10
Skäl 10

(10) Eftersom målen för de planerade 
åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna, bland 
annat på grund av behovet av 
informationsutbyte på EU-nivå och av att 
goda lösningar sprids i hela EU och 
gemenskapsåtgärdernas multilaterala 
karaktär, får gemenskapen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i nämnda artikel 
går inte detta beslut utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(10) Eftersom målen för de planerade 
åtgärderna inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås på medlemsstatsnivå, bland 
annat på grund av behovet av 
informationsutbyte på EU-nivå och av att 
goda lösningar sprids i hela EU, och 
eftersom dessa mål följaktligen på grund 
av gemenskapsåtgärdernas multilaterala 
karaktär kan uppnås bättre på 
gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritets-
principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet 
med proportionalitetsprincipen i nämnda 
artikel går inte detta beslut utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
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Ändringsförslag 11
Artikel 1

Genom detta beslut inrättas 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, benämnt 
PROGRESS, som skall ge finansiellt stöd 
till genomförandet av Europeiska unionens 
mål på det sysselsättnings- och 
socialpolitiska området och därigenom 
bidra till uppnåendet av Lissabonstrategins 
mål på dessa områden. Programmet skall 
löpa från den 1 januari 2007 till den 
31 december 2013.

Genom detta beslut inrättas 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, benämnt 
PROGRESS, som skall ge finansiellt stöd 
till genomförandet av Europeiska unionens 
mål på det sysselsättnings- och 
socialpolitiska området och därigenom 
inom ramen för Lissabonstrategin bidra 
till uppnåendet av målen i den 
socialpolitiska agendan (2006–2010)1. 
Programmet skall löpa från den 
1 januari 2007 till den 31 december 2013.

__________
1Meddelande från kommissionen: Den 
socialpolitiska agendan, KOM(2005)0033, 
9.2.2005.

Motivering

Progress har ett direkt samband med den socialpolitiska agendan och bör kopplas nära 
samman med denna, så att den socialpolitiska agendan kan genomföras på ett framgångsrikt 
sätt.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led 2

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
indikatorer på de områden som programmet 
omfattar.

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
indikatorer, om möjligt fördelade på kön 
och åldersgrupp, på de områden som 
programmet omfattar.

Motivering

Användning av statistik samt kvalitativa och kvantitativa indikatorer fördelade på kön och 
åldersgrupp är avgörande för bedömningen av hur effektivt Progressprogrammet är. Kvinnor 
och äldre arbetstagare är ofta de som löper störst risk för att utsättas för social utslagning, 
diskriminering på arbetsmarknaden och fattigdom.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, led 3
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(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
inverkan.

(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
effektivitet och inverkan, i synnerhet för 
att skapa fler och bättre 
sysselsättningstillfällen.

Motivering

Utöver att bedöma inverkan av lagstiftning och politiska mål bör man också undersöka 
huruvida dessa har avsedd effektivitet. 

Ändringsförslag 14
Artikel 2, led 4

(4) Främja nätverk, ömsesidigt lärande och 
kartläggning och spridning av bra lösningar 
på EU-nivå.

(4) Främja nätverk, ömsesidigt lärande 
samt kartläggning och spridning av bra 
lösningar och innovativa 
tillvägagångssätt, såväl på regional, 
nationell som transnationell nivå.

Motivering

För att man bättre skall kunna uppnå EU:s politiska mål räcker det inte med att kartlägga 
och sprida bra lösningar. Man måste dessutom utveckla nya och innovativa tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led 5

(5) Öka de berörda parternas och 
allmänhetens medvetenhet om de 
EU-politiska mål som eftersträvas under vart 
och ett av de fem avsnitten.

(5) Öka de berörda parternas och 
allmänhetens medvetenhet om de 
EU-politiska och andra mål som 
eftersträvas under vart och ett av de 
fem avsnitten.

Motivering

Det är ständigt nödvändigt att understryka såväl de politiska tillvägagångssätten, som de mål 
som vi eftersträvar, i syfte att medborgaren – som är det främsta föremålet för genomförandet 
av besluten – skall vara såpass informerad att han vet vilka mål det är som eftersträvas och 
sålunda kan ingripa när och där det behövs.
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Ändringsförslag 16
Artikel 2, led 6

(6) Öka centrala EU-nätverks kapacitet att 
främja och stödja EU:s politik.

(6) Öka centrala EU-nätverks kapacitet att 
främja och ytterligare utveckla EU:s 
politiska mål och syften och att föra fram 
deras medlemsorganisationers åsikter. 
Dessa nätverk och organisationer måste 
bevisligen vara oberoende organisationer 
och stå fria att som sådana verka inom ett 
stort antal områden som påverkar deras 
medlemmars intressen.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, stycke 1a (nytt)

1a. Principen om integration av 
jämställdhetsperspektivet skall beaktas i 
alla programmets avsnitt och åtgärder.

Motivering

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande princip i Europeiska unionen som 
bör beaktas genomgående i programmet.

Ändringsförslag 18
Artikel 2, stycke 1b (nytt)

1b. De resultat som uppnåtts i 
programmets avsnitt och åtgärder skall 
spridas på lämpligt sätt bland alla berörda 
parter och till allmänheten. Dessutom 
skall kommissionen upprätta nödvändiga 
förbindelser med Europaparlamentet och 
med berörda icke-statliga organisationer 
och arbetsmarknadsparter på EU-nivå 
och ägna sig åt ett regelbundet 
åsiktsutbyte med dem. 

Motivering

I samband med tidigare handlingsprogram på området sysselsättning och sociala frågor har 
det upprepade gånger riktats kritik mot att resultaten inte spridits och gjorts kända i 
tillräckligt stor utsträckning. Därför bör man inom ramen för Progress tillmäta detta mål en 
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större betydelse. Ett regelbundet meningsutbyte med parlamentet, arbetsmarknadens parter 
och icke-statliga organisationer är en viktig förutsättning för att programmet skall kunna 
genomföras framgångsrikt.

Ändringsförslag 19
Artikel 4, led 1

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen, särskilt genom 
analyser och undersökningar och 
utveckling av statistik och indikatorer.

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen och 
prognoserna för den, särskilt genom 
analyser och undersökningar och 
utveckling av statistik och gemensamma 
indikatorer.

Motivering

Det gäller att utveckla ”gemensamma” indikatorer eftersom endast gemensamt 
överenskomna indikatorer kan garantera nödvändig ”jämförbarhet”.

Ändringsförslag 20
Artikel 4, led 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av de europeiska riktlinjerna och 
rekommendationerna för sysselsättningen 
och analysera samspelet mellan 
sysselsättningsstrategin och andra 
politikområden.

(2) Observera och utvärdera 
genomförandet av de europeiska 
riktlinjerna och rekommendationerna och 
dess konsekvenser för sysselsättningen och 
analysera samspelet mellan 
sysselsättningsstrategin och den allmänna 
ekonomiska och sociala politiken samt 
andra politikområden.

Motivering

Europaparlamentet har upprepade gånger efterlyst en bättre samstämdhet mellan 
sysselsättningsstrategin och den allmänna ekonomiska politiken.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, led 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier, bra lösningar och innovativa 
tillvägagångssätt och främja ömsesidigt 
lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin.
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Motivering

För att man bättre skall kunna uppnå EU:s politiska mål räcker det inte med att kartlägga 
och sprida bra lösningar. Man måste dessutom utveckla nya och innovativa tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 22
Artikel 4, led 4

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
politik på sysselsättningsområdet, särskilt 
bland regionala och lokala aktörer, arbets-
marknadens parter och andra berörda.

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja diskussionen om problem och 
politik på sysselsättningsområdet samt om 
genomförandet av nationella 
handlingsplaner, särskilt bland regionala 
och lokala aktörer, arbetsmarknadens 
parter och andra berörda.

Motivering

Eftersom utformning och genomförande av nationella handlingsplaner är av central betydelse 
för en lyckad sysselsättningsstrategi är det särskilt viktigt att man förbättrar 
informationsutbytet och skapar en bredare diskussion.

Ändringsförslag 23
Artikel 4, led 4a (nytt)

 (4a) Lägga särskild vikt vid positiv 
särbehandling som uppmuntrar till lika 
behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män och kampen mot 
diskriminering när det gäller tillgång till 
arbete, utbildning och yrkeskarriär.

Motivering

Det är ytterst viktigt att uppmuntra medlemsstaterna till positiv särbehandling i syfte att 
säkerställa ett effektivt genomförande av jämställdhet mellan kvinnor och män och främja 
kampen mot diskriminering på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 24
Artikel 5, led 1

(1) Öka kunskapen om fattigdomsfrågor, 
socialt skydd och politik för social 

(1) Öka kunskapen om frågor som rör 
social utslagning och fattigdom, socialt 
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integration, särskilt genom analyser och 
undersökningar och genom utveckling av 
statistik och indikatorer.

skydd och politik för social integration, 
särskilt genom analyser och 
undersökningar och genom utveckling av 
statistik och gemensamma indikatorer.

Motivering

Genom tillägg av begreppet ”social utslagning” skapas bättre överensstämmelse med 
ordalydelsen i det aktuella handlingsprogrammet.

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden.

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden samt effekterna av dem på 
nationell och gemenskapsnivå.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas mer eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 26
Artikel 5, led 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
strategin för socialt skydd och social 
integration.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier, bra lösningar och innovativa 
tillvägagångssätt och främja ömsesidigt 
lärande med anknytning till strategin för 
socialt skydd och social integration.

Motivering

För att man bättre skall kunna uppnå EU:s politiska mål räcker det inte med att kartlägga 
och sprida bra lösningar. Man måste dessutom utveckla nya och innovativa tillvägagångssätt.
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Ändringsförslag 27
Artikel 5, led 5

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att stödja och vidareutveckla 
EU:s strategier och politiska mål på 
området för socialt skydd och social 
integration.

Motivering

EU-nätverkens uppgift bör inte bara vara att eftersträva aktuella mål och strategier på 
programmets olika områden. Med tanke på deras särskilda expertis bör de också spela en 
konstruktiv roll i utformningen av gemenskapens politik och bidra till att vidareutveckla den.

Ändringsförslag 28
Artikel 6, inledningen

Inom avsnitt 3 skall stöd ges till förbättring 
av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet 
hälsa och säkerhet i arbetet, på följande sätt:

Inom avsnitt 3 skall stöd, med beaktande av 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, ges till förbättring 
av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet 
hälsa och säkerhet i arbetet och möjlighet att 
kombinera arbete och familjeliv, på 
följande sätt:

Motivering

Genom Progress-programmet bör stöd ges till förbättring av arbetsvillkoren, inte endast 
genom förbättring av arbetstagarnas hälsa och säkerhet utan även genom främjande av 
möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv, vilket är mycket viktigt för arbetstagarnas 
välbefinnande. 

Ändringsförslag 29
Artikel 6, led 1

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på arbetsvillkor, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och indikatorer och 
genom bedömning av inverkan av befintlig 
lagstiftning, politik och rutiner.

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på arbetsvillkor, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer, uppdelade på kön 
och åldersgrupp, och genom bedömning 
av effektiviteten och inverkan av befintlig 
lagstiftning, politik och rutiner.
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Ändringsförslag 30
Artikel 6, led 2

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s arbetsrätt genom ökad övervakning, 
utbildning av berörda aktörer, utarbetande 
av vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ.

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s arbetsrätt genom effektiv 
övervakning, genomförande av 
expertseminarier, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ inbegripet 
arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 31
Artikel 6, led 3

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och uppmuntra en förebyggande kultur i 
fråga om arbetsmiljö.

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och främja hälsa och säkerhet i arbetet.

Motivering

Främjandet av en förebyggande kultur på området hälsa och säkerhet i arbetet är en av 
Europeiska arbetsmiljöbyråns viktigaste erkända uppgifter och bör därför inte ingå i målen 
för detta avsnitt. På detta vis undviks överlappningar.

Ändringsförslag 32
Artikel 6, led 4

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
arbetsvillkor.

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja diskussionen, även mellan 
arbetsmarknadens parter, om problem och 
policyfrågor med anknytning till socialt 
skydd, arbetsvillkor och kvaliteten på 
sysselsättningen, inbegripet möjligheten 
att kombinera arbete och familjeliv.

Motivering

Eftersom arbetsmarknadens parter spelar en central roll på detta område är det särskilt 
viktigt att de deltar i diskussionen.

Ändringsförslag 33
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Artikel 6, led 4a (nytt)

(4a) Öka medvetenhet, sprida information 
och främja diskussionen om den allmänna 
frågan om illegalt arbete och se till att 
frågor om hälsa, säkerhet och arbetsvillkor, 
som påverkar invandrare och 
EU-medborgare i samma omfattning, tas 
upp och visas respekt och att relevanta 
normer uppfylls.

Ändringsförslag 34
Artikel 7, inledningen

Inom avsnitt 4 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om ickediskriminering och integrering av 
denna i EU:s politik på följande sätt:

Inom avsnitt 4 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om ickediskriminering och integrering av 
denna i all EU-politik på följande sätt:

Ändringsförslag 35
Artikel 7, led 1

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på diskriminering, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och indikatorer och 
genom bedömning av inverkan av befintlig 
lagstiftning, politik och rutiner.

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på diskriminering och hur den 
skall bekämpas, särskilt genom analyser 
och undersökningar och genom utveckling 
av statistik och indikatorer och genom 
bedömning av effektiviteten och inverkan 
av befintlig lagstiftning, politik och rutiner.

Ändringsförslag 36
Artikel 7, led 2

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s antidiskrimineringslagstiftning 
genom ökad övervakning, utbildning av 
berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan organ som är specialiserade på 
antidiskriminering.

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s antidiskrimineringslagstiftning 
genom effektiv övervakning, 
genomförande av expertseminarier, 
utarbetande av vägledningar och 
nätverksverksamhet mellan organ som är 
specialiserade på antidiskriminering.
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Ändringsförslag 37
Artikel 7, led 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik, vilket 
även inbegriper icke-statliga organisationer 
som ägnar sig åt antidiskriminering, 
regionala och lokala aktörer, 
arbetsmarknadens parter och andra 
berörda parter.

Motivering

De direkt berörda grupperna måste delta i diskussionen om vi skall nå ett bredare 
samförstånd och bättre medvetenhet om hur komplicerade de här frågeställningarna är.

Ändringsförslag 38
Artikel 7, led 4

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att stödja och vidareutveckla 
EU:s strategier och politiska mål för att 
bekämpa diskriminering. Sådana 
EU-nätverk skall också omfatta mindre 
EU-nätverk, däribland icke-statliga 
organisationer som är specialiserade och 
arbetar med specifika funktionshinder. 
Dessa nätverk och organisationer måste 
bevisligen vara oberoende organisationer 
och stå fria att som sådana verka inom ett 
stort antal områden som påverkar deras 
medlemmars intressen.

Motivering

EU-nätverkens uppgift bör inte bara vara att eftersträva aktuella mål och strategier på 
programmets olika områden. Med tanke på deras särskilda expertis bör de också spela en 
konstruktiv roll i utformningen av gemenskapens politik och bidra till att vidareutveckla den.



PE 353.740v02-00 22/73 RR\571583SV.doc

SV

Ändringsförslag 39
Artikel 8, inledningen

Inom avsnitt 5 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om jämställdhet och integrering av denna i 
EU:s politik på följande sätt:

Inom avsnitt 5 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om jämställdhet och integrering av denna i 
all EU-politik på följande sätt:

Ändringsförslag 40
Artikel 8, led 2

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s antidiskrimineringslagstiftning 
genom ökad övervakning, utbildning av 
berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan organ som är specialiserade på 
jämställdhet.

(2) Komplettera genomförandet av 
EU:s antidiskrimineringslagstiftning 
genom effektiv övervakning, 
genomförande av expertseminarier, 
utarbetande av vägledningar och 
nätverksverksamhet mellan organ som är 
specialiserade på jämställdhet.

Ändringsförslag 41
Artikel 8, led 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsperspektiv.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet, i synnerhet möjligheten att 
kombinera arbete och familjeliv och 
integrering av jämställdhetsperspektiv på ett 
övergripande sätt.

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera 
att principen integreras och tillämpas i all politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 42
Artikel 8, led 4

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att stödja och vidareutveckla 
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mål. EU:s strategier och politiska mål för 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Motivering

EU-nätverkens uppgift bör inte bara vara att eftersträva aktuella mål och strategier på 
programmets olika områden. Med tanke på deras särskilda expertis bör de också spela en 
konstruktiv roll i utformningen av gemenskapens politik och bidra till att vidareutveckla den.

Ändringsförslag 43
Artikel 9, punkt 1, inledningen

1. Genom programmet skall följande typer 
av åtgärder finansieras:

1. Genom programmet skall följande typer 
av åtgärder finansieras, vilka också kan 
genomföras på gränsöverskridande nivå:

Motivering

Liksom i tidigare handlingsprogram bör man även i Progress främja det transnationella 
utbytet, eftersom transnationella projekt på ett betydande sätt bidrar till såväl ömsesidigt 
lärande som spridning av bra lösningar och innovativa tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 44
Artikel 9, punkt 1, led a, strecksats 5a (ny)

 – Publicering och spridning av 
informations- och utbildningsmaterial via 
Internet och andra medier.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 45
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats -1 (ny)

– Anordnande av erfarenhetsutbyten om 
strategier, bra lösningar och innovativa 
tillvägagångssätt och främjande av 
ömsesidigt lärande på regional, nationell 
och transnationell nivå samt på EU-nivå.



PE 353.740v02-00 24/73 RR\571583SV.doc

SV

Motivering

Liksom i tidigare handlingsprogram bör man även i Progress främja det transnationella 
utbytet, eftersom transnationella projekt på ett betydande sätt bidrar till såväl ömsesidigt 
lärande som spridning av bra lösningar och innovativa tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 46
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 1

– Kartläggning av bra lösningar och 
granskning av varandras lösningar genom 
möten, workshops och seminarier på 
EU-nivå eller nationell nivå.

– Kartläggning av bra lösningar och 
granskning av varandras lösningar genom 
möten, workshops och seminarier på 
EU-nivå, transnationell eller nationell 
nivå.

Motivering

Liksom i tidigare handlingsprogram bör man även i Progress främja det transnationella 
utbytet, eftersom transnationella projekt på ett betydande sätt bidrar till såväl ömsesidigt 
lärande som spridning av bra lösningar och innovativa tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 47
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 3a (ny)

– Anordnande av ett årligt forum med alla 
berörda aktörer för utvärdering av 
genomförandet av den socialpolitiska 
dagordningen och de olika avsnitten av 
Progressprogrammet, vilket skall 
inbegripa presentation av resultat och 
diskussion om framtida prioriteringar.

Motivering

Syftet med detta årliga evenemang med alla berörda aktörer är att främja dialogen, göra 
programmets resultat bättre kända och diskutera framtida prioriteringar.

Ändringsförslag 48
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 5a (ny)

 – Utbyte mellan lokala aktörer inom EU i 
syfte att främja ett direkt utbyte av 
erfarenheter och kunskap om nationella 
särdrag.
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Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 49
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 3

– Finansiering av utbildning för juridiskt 
verksamma, centralt placerade tjänstemän 
och andra relevanta aktörer.

– Finansiering av utbildning för 
sakkunniga, centralt placerade tjänstemän 
och andra relevanta aktörer, däribland 
företrädare för icke-statliga 
organisationer och arbetsmarknadens 
parter.

Motivering

Eftersom icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll på 
detta område när det gäller genomförande och övervakning, bör även deras företrädare ha 
tillgång till utbildningsåtgärder.

Ändringsförslag 50
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 8a (ny)

 – Samarbete mellan institutioner och 
nationella lokala aktörer.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 51
Artikel 9, punkt 2

2. Den typ av åtgärder som avses i punkt 1 b 
bör ha en stark EU-dimension och ha en 
lämplig omfattning så att ett faktiskt 
EU-mervärde uppnås samt utföras av 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheter, särskilda organ som föreskrivs 
i EU-lagstiftningen eller aktörer som 
betraktas som centrala på sitt område.

2. Den typ av åtgärder som avses i punkt 1 b 
bör ha en stark EU-dimension och ha en 
lämplig omfattning så att ett faktiskt 
EU-mervärde uppnås, samt utföras av 
regionala eller lokala myndigheter, särskilda 
organ som föreskrivs i EU-lagstiftningen 
eller aktörer som betraktas vara bland de 
centrala på sitt område.
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Motivering

För att åstadkomma större klarhet och undvika onödiga diskussioner.

Ändringsförslag 52
Artikel 9, punkt 2a (ny)

2a. De olika typerna av åtgärder skall, på 
de områden som avses i artikel 3, bidra till 
att man uppnår de mål som fastställts i 
den socialpolitiska dagordningen inom 
ramen för Lissabonstrategin.

Ändringsförslag 53
Artikel 9, punkt 2b (ny)

 2b. Programmet skall inte finansiera 
åtgärder för att förbereda och genomföra 
europeiska år.

Motivering

Europeiska år skall som förut inte finansieras med medel från de fleråriga 
gemenskapsprogrammen. Budgetmyndigheten skall i stället via budgetförfarandet anslå ett 
separat bidrag för att förbereda och genomföra europeiska år.

Ändringsförslag 54
Artikel 10, punkt 1, strecksats 2

– offentliga arbetsförmedlingar, – arbetsförmedlingar,

Ändringsförslag 55
Artikel 10, punkt 1, strecksats 6

– icke-statliga organisationer på EU-nivå, – icke-statliga organisationer på regional 
eller nationell nivå eller på EU-nivå,

Motivering

Utöver EU-nätverken spelar även många icke-statliga organisationer på regional och 
nationell nivå en viktig roll när det gäller att uppnå programmets mål.
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Ändringsförslag 56
Artikel 10, punkt 2a (ny)

 2a. Funktionshindrade skall ges full 
tillgång till programmets verksamheter och 
resultat. Deras särskilda behov skall 
beaktas inkluderande ersättning för de 
extra kostnader som uppkommer för att 
tillgodose deras behov av tillgänglighet.

Motivering

De personer som berörs direkt av de frågor som skall tas upp av Progressprogrammet 
MÅSTE kunna delta till fullo som deltagare i programmet.

De extra kostnader som uppkommer för att funktionshindrade skall garanteras lika 
deltagande i programmets verksamheter måste tas med (exempelvis kostnader för 
teckenspråkstolkar, handikappanpassade hotellrum, tillgängliga transporter etc.).

Ändringsförslag 57
Artikel 11, stycke 1, strecksats 2

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall 
EU:s medfinansiering i allmänhet inte 
överstiga 80 % av bidragsmottagarens 
totala kostnader. Eventuellt stöd utöver 
detta tak får endast beviljas i undantagsfall 
och efter en grundlig granskning.

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall 
EU:s medfinansiering i allmänhet inte 
överstiga 90 % av bidragsmottagarens 
totala kostnader. Eventuellt stöd utöver 
detta tak får endast beviljas i undantagsfall 
och efter en grundlig granskning.

Motivering

Många EU-nätverk skulle få stora svårigheter att uppfylla kravet att tillhandahålla 20 % av 
finansieringen.

Ändringsförslag 58
Artikel 12

1. De åtgärder som krävs för genomförandet 
av detta beslut med avseende på följande 
frågor skall vidtas i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 13.2:

1. De åtgärder som krävs för genomförandet 
av detta beslut med avseende på följande 
frågor skall vidtas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 13.3:

(a) Allmänna riktlinjer för genomförande av 
programmet.

(a) Allmänna riktlinjer för genomförande av 
programmet.
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(b) Arbetsprogram för genomförande av 
programmet.

(b) Årligt arbetsprogram för genomförande 
av programmet, uppdelat på de olika 
avsnitten.

(c) Vilket finansiellt stöd som skall utbetalas 
av gemenskapen.

(c) Vilket finansiellt stöd som skall utbetalas 
av gemenskapen.

(d) Årsbudget och fördelning av medel 
mellan programmets olika avsnitt.

(d) Årsbudget.

(e) Förfarande för val av åtgärder som skall 
få stöd från gemenskapen och ett utkast till 
förteckning över åtgärder som skall få sådant 
stöd som lämnas av kommissionen.

(e) Förfarande för val av åtgärder som skall 
få stöd från gemenskapen och ett utkast till 
förteckning över åtgärder som skall få sådant 
stöd som lämnas av kommissionen.

(ea) Kriterier för utvärdering av 
programmet, inbegripet kriterier som avser 
förhållandet mellan kostnad och nytta och 
reglerna för spridning och förmedling av 
resultat.

2. De åtgärder som krävs för 
genomförandet av detta beslut med 
avseende på alla andra frågor skall vidtas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 13.3.

Motivering

Det rådgivande förfarande som anges i rådets beslut 1999/468/EG är att föredra eftersom 
Europeiska kommissionen på så sätt får behålla sina verkställande befogenheter enligt 
fördragen. Eftersom parlamentet som medlagstiftare inte har något att säga till om i 
kommittéförfarandet bör rådet eller medlemsstaterna inte heller ha det. Budgetutskottet 
förespråkar därför normalt sett det rådgivande förfarandet.

Den årliga fördelningen av medel till de olika avsnitten i Progress bör inte handhas av 
programkommittén, utan den bör ske inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag 59
Artikel 13, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté som är indelad i 
fem underkommittéer som motsvarar de 
fem avsnitten.

Motivering

Eftersom programmets fem avsnitt avser politikområden som befinner sig i olika 
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utvecklingsskeden och som uppvisar specifika problem, bör man säkerställa att 
programkommittén består av experter från medlemsstaterna som är behöriga inom de olika 
områdena.

Ändringsförslag 60
Artikel 13, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av dess artikel 8.

Den tid som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

(Om detta ändringsförslag antas måste det andra stycket utgå)

Motivering

Budgetutskottet förespråkar normalt sett det rådgivande förfarandet. Parlamentet och rådet 
bör som medlagstiftare överlåta de verkställande befogenheterna till kommissionen och 
enbart ha rätt att slå larm om den föreslagna åtgärden inte längre är någon 
”genomförandeåtgärd”, utan berör parlamentets lagstiftningsbefogenheter.

Ändringsförslag 61
Artikel 14, punkt 1a (ny)

1a. Kommissionen skall också informera 
de andra relevanta kommittéerna om de 
åtgärder som har vidtagits inom ramen 
för programmets fem avsnitt.

Ändringsförslag 62
Artikel 15, punkt 1

1. Tillsammans med medlemsstaterna skall 
kommissionen garantera övergripande 
konsekvens när det gäller unionens och 
gemenskapens politik, instrument och 
åtgärder på andra områden, särskilt genom 
att inrätta lämpliga mekanismer för 
samordning av programmets verksamhet 
med relevant verksamhet inom forskning, 
rättsliga och inrikes frågor, kultur, 

1. Tillsammans med medlemsstaterna skall 
kommissionen garantera övergripande 
konsekvens när det gäller unionens och 
gemenskapens politik, instrument och 
åtgärder på andra områden, särskilt genom 
att inrätta lämpliga mekanismer för 
samordning av programmets verksamhet 
med relevant verksamhet inom forskning, 
rättsliga och inrikes frågor, kultur, 
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utbildning och ungdomsfrågor, utvidgning 
samt gemenskapens yttre förbindelser. 
Särskild vikt skall läggas vid möjligheterna 
till synergieffekter mellan detta program 
och programmen på utbildningsområdet.

utbildning och ungdomsfrågor, utvidgning 
och gemenskapens yttre förbindelser, samt 
med regionalpolitik och allmän 
ekonomisk politik. Särskild vikt skall 
läggas vid möjligheterna till 
synergieffekter mellan detta program och 
programmen på utbildningsområdet.

Motivering

Programmet bör vara i samklang inte bara med tidigare nämnda områden utan också med 
regionalpolitik och allmän ekonomisk politik, eftersom båda dessa kan spela en viktig roll för 
uppnåendet av programmets mål.

Ändringsförslag 63
Artikel 15, punkt 2

2. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall garantera konsekvens och 
komplementaritet mellan programmets 
verksamhet och unionens och 
gemenskapens andra relevanta åtgärder, 
framför allt sådana som genomförs genom 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska socialfonden.

2. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall garantera konsekvens och 
komplementaritet mellan programmets 
verksamhet och unionens och 
gemenskapens andra relevanta åtgärder, 
framför allt sådana som genomförs genom 
strukturfonderna och i synnerhet 
Europeiska socialfonden, och de skall se 
till att överlappningar undviks.

Ändringsförslag 64
Artikel 15, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall garantera 
konsekvens och komplementaritet mellan 
programmets verksamhet och 
verksamheten i kommissionens andra 
avdelningar och andra relevanta 
europeiska organ, särskilt verksamheten i 
Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning, Europeiskt 
centrum för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet och det framtida 
europeiska jämställdhetsinstitutet, och 
den skall se till att överlappningar 
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undviks.

Motivering

Andra kommissionsavdelningar och vissa gemenskapsorgan är också aktiva på de områden 
som omfattas av Progressprogrammets verksamhet. Därför är det mycket viktigt att man 
skapar bästa möjliga konsekvens och komplementaritet på denna punkt.

Ändringsförslag 65
Artikel 15, punkt 4

4. Kommissionen skall regelbundet 
informera den kommitté som avses i 
artikel 13 om andra gemenskapsåtgärder 
som bidrar till de strategiska 
Lissabonmålen på det sysselsättnings- och 
socialpolitiska området.

4. Kommissionen skall regelbundet 
informera den kommitté som avses i 
artikel 13 om andra gemenskapsåtgärder 
som bidrar till uppnåendet av målen i den 
socialpolitiska agendan inom ramen för 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag 66
Artikel 17, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i detta 
beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 628,8 miljoner 
euro.

1. Den riktgivande finansiella ramen för 
genomförande av detta gemenskapsprogram 
uppgår till 854,2 miljoner euro för en 
sjuårsperiod med början den 1 januari 2007.

Motivering

Referensbeloppet för den finansiella ramen är riktgivande fram tills det fattas ett beslut om 
budgetplanen. När ett sådant beslut fattats skall kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att fastställa referensbeloppet med hänsyn till taket på den berörda 
budgetplanen. (Se ändringsförslaget till lagstiftningsresolutionen.)

Ändringsförslag 67
Artikel 17, punkt 2

2. Vid fördelningen av anslag mellan de 
olika avsnitten skall följande 
minimiandelar beaktas:

2. Vid fördelningen av anslag mellan de 
olika avsnitten skall följande 
minimiandelar beaktas:

Avsnitt 1 Sysselsättning 21 % Avsnitt 1 Sysselsättning 21 %

Avsnitt 2 Social 
trygghet och 

28 % Avsnitt 2 Social trygghet 
och social 

30 %
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social 
integration

integration

Avsnitt 3 Arbetsvillkor 8 % Avsnitt 3 Arbetsvillkor 8 %

Avsnitt 4 Anti-
diskriminering 
och mångfald

23 % Avsnitt 4 Anti-
diskriminering 
och mångfald

23 %

Avsnitt 5 Jämställdhet 8 % Avsnitt 5 Jämställdhet 12 %

Motivering

Att minska medlen för avsnittet jämställdhet med hela det belopp som är avsett för det 
planerade europeiska jämställdhetsinstitutet är en alltför drastisk åtgärd som delvis bör 
kompenseras genom en höjning av minimiandelen från 8 % till 12 %. När det gäller avsnittet 
social trygghet och social integration har man genom att höja procentsatsen med 
2 procentenheter tagit hänsyn till att det tidigare handlingsprogrammet om bekämpning av 
social utslagning utvidgas till att omfatta områdena pensioner, vård och omsorg.

Ändringsförslag 68
Artikel 17, punkt 4

4. De årliga anslagen skall beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen.

4. De årliga anslagen samt medlens 
fördelning på de olika avsnitten i 
programmet skall beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen. Fördelningen av anslagen på 
de olika avsnitten skall åskådliggöras på ett 
lämpligt sätt i budgetplanen.

Motivering

Man måste se till att anslagsfördelningen på de olika avsnitten i programmet blir öppen för 
insyn och att den fastställs av budgetmyndigheten. Även i budgetplanen måste de årliga 
anslagens fördelning på avsnitten åskådliggöras tydligt för att värna om tillräcklig öppenhet 
och garantera avsnittens synlighet.

Ändringsförslag 69
Artikel 19, punkt 1

1. För att möjliggöra regelbunden 
övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13.

1. För att möjliggöra regelbunden 
övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13 
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samt till Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.

Ändringsförslag 70
Artikel 19, punkt 2

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1.

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1 samt sändas till 
Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.

Ändringsförslag 71
Artikel 19, punkt 3

3. En utvärdering av hela programmet 
skall genomföras ett år efter det att det 
löpt ut av kommissionen med bistånd av 
externa experter, för bedöma vilken 
inverkan programmets mål haft och vilket 
EU-mervärde programmet haft. 
Utvärderingen skall överlämnas till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

3. Kommissionen skall för 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén lägga fram följande:

a) En delrapport om utvärderingen av de 
resultat som uppnåtts och om de 
kvalitativa och kvantitativa aspekterna på 
genomförandet av programmet, senast 
den 31 december 2010.
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b) Ett meddelande om programmets 
fortsättning, inom ramen för förslagen till 
den kommande budgetplanen, senast den 
31 december 2011.
c) En utvärderingsrapport i efterhand för 
att bedöma vilken inverkan programmets 
mål har haft och vilket EU-mervärde 
programmet har haft, med bistånd av 
externa experter, senast den 
31 december 2015.

Motivering

Parlamentet bör på ett adekvat sätt hållas underrättat om genomförandet av programmet.

Ändringsförslag 72
Artikel 19, punkt 3a (ny)

 3a. Kommissionen skall se till att det som 
en del av övervaknings- och 
utvärderingsprocessen utvärderas i vilken 
omfattning som åtgärder vidtagits för att 
garantera funktionshindrades 
tillgänglighet till programmets 
verksamheter och resultat.

Motivering

Att utveckla åtgärder för att bekämpa diskriminering och socialt utanförskap är den 
springande punkten i Progressprogrammets övergripande mål. Det är därför viktigt att 
åtgärder mot diskriminering och social delaktighet över hela det fält av verksamheter som 
programmet finansierar betraktas på ett områdesövergripande sätt, att personer som är 
direkt berörda deltar direkt (exempelvis kvinnor, funktionshindrade, personer från etniska 
minoriteter, homosexuella personer etc.) och att man effektivt övervakar vad som gjorts för 
att garantera att de till fullo och på ett likvärdigt sätt deltar i de verksamheter programmet 
stöder.
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar principiellt kommissionens förslag om inrättande av 
gemenskapsprogrammet Progress. Kommissionen håller fast vid de hittillsvarande anslagen 
för sysselsättnings- och socialpolitik, samtidigt som man står bakom Lissabonstrategins pelare 
om sysselsättnings- och socialpolitik och betonar sitt engagemang för fler och bättre 
arbetstillfällen, den sociala sammanhållningen och en modernisering av den europeiska 
samhällsmodellen. Progress kommer på ett avgörande sätt att bidra till uppnåendet av 
målen i den socialpolitiska agendan inom ramen för Lissabonstrategin.

1. Förenkling och rationalisering

Föredraganden stöder viljan att förenkla och rationalisera genom en sammanslagning av de 
särskilda handlingsprogrammen, förutsatt att detta faktiskt leder till att kostnaderna minskas, 
överlappningar undviks och att en administration med större insyn och öppenhet skapas. Hon 
önskar dock påpeka att ”användarvänligheten” främst kommer att bero på själva 
genomförandebestämmelserna, som först i ett senare skede skall antas av programkommittén. 
Med tanke på de nya allmänna finansiella bestämmelserna, som ”användare” hittills 
uppenbarligen inte har uppfattat som någon ”avbyråkratisering”, skall man nog inte vänta sig 
några underverk.

2. Förbättring av de olika programavsnittens synlighet

Sammanslagningen av de fyra tidigare handlingsprogrammen till ett gemensamt program 
riskerar dock att göra de olika avsnitten mindre synliga och de särskilda problemen kan bli 
svårare att itu med på ett konstruktivt sätt. För att förebygga detta och göra avsnitten mer 
synliga

 kompletteras och preciseras en del av de överväganden som avser de olika avsnittens 
politiska mål,

 indelas programkommittén i fem underkommittéer, så att man i samband med 
programmets fem avsnitt alltid har tillgång till behöriga experter från medlemsstaterna,

 bör kommissionen lägga fram årliga arbetsplaner och verksamhetsrapporter, vilka är 
indelade enligt programmets olika avsnitt,

 bör det också ske ett meningsutbyte med relevanta berörda parter om genomförandet av 
programmets olika avsnitt inom ramen för det årliga forum som avses i den socialpolitiska 
agendan. Syftet med meningsutbytet är bl.a. att ge tillfälle att presentera de resultat som 
uppnåtts och diskutera framtida prioriteringar.

3. Mål och åtgärder

Föredraganden välkomnar de mål och åtgärder som kommissionen föreslår. Hon föreslår 
följande tillägg, vilka främst handlar om de befintliga handlingsprogrammen:
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 Principen om integrering av jämställdhetsperspektivet bör beaktas i alla avsnitt och 
åtgärder.

 Nätverk, ömsesidigt lärande samt kartläggning och spridning av bra lösningar bör främjas 
inte bara på EU-nivå, utan även på transnationell, nationell och regional nivå.

 Liksom i tidigare program bör det transnationella utbytet och transnationella åtgärder 
även ingå som viktiga beståndsdelar i Progress.

 För att man bättre skall kunna uppnå EU:s politiska mål på de relevanta områdena räcker 
det inte med att kartlägga och sprida bra lösningar, utan man måste framför allt också 
utveckla nya och innovativa tillvägagångssätt.

 Bättre och mer direkt spridning av de framsteg som gjorts i de olika avsnitten och 
åtgärderna bör ges större uppmärksamhet, eftersom programmet endast på detta vis kan ge 
de önskade impulserna.

4. Större medverkan av Europaparlamentet

Mot bakgrund av den betydelse som Progress har och med hänsyn till programmets sjuåriga 
löptid önskar föredraganden stärka parlamentets roll i utformningen av programmet samt dess 
möjligheter att påverka programmets genomförande. För detta ändamål föreslår hon

 att de årliga anslagen och fördelningen av anslag mellan programmets olika avsnitt inte 
fastställs av programkommittén utan att de slås fast inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet,

 att kommissionen ägnar sig åt ett regelbundet meningsutbyte med Europaparlamentet om 
programmets genomförande,

 att kommissionen lägger fram en delrapport om utvärderingen av de resultat som uppnåtts 
och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av programmet.

5. Arbetsmarknadsparternas och de icke-statliga organisationernas roll

Medverkan av arbetsmarknadsparter och icke-statliga organisationer som är verksamma på 
regional och nationell nivå samt på EU-nivå är avgörande med tanke på ett lyckat 
genomförande av programmets politiska mål, och dessa aktörer bör därför, genom relevanta 
EU-nätverk, spela en viktig roll vid programmets utformning, genomförande och 
övervakning. Föredraganden anser att kommissionens förslag medför en orimlig försvagning 
av arbetsmarknadsparternas och de icke-statliga organisationernas roll i förhållande till de 
tidigare handlingsprogrammen. Därför föreslår hon följande klarlägganden:

 EU-nätverkens tilltänkta uppgift får inte bara vara att eftersträva EU:s mål, utan de bör 
också spela en konstruktiv roll vid utformning och vidareutveckling av EU:s politiska 
mål och strategier.

 Programmet bör vara öppet också för nationella och regionala icke-statliga 
organisationer.

 Taket för EU:s medfinansiering av bidragsmottagarens totala kostnader bör höjas från 
80 % till 90 %, eftersom många EU-nätverk skulle få stora svårigheter att uppfylla kravet 
att tillhandahålla 20 % av finansieringen.

 Kommissionen bör ägna sig åt ett regelbundet meningsutbyte med arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer om genomförandet av programmet, och 
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tillhandahålla dem relevant information.

6. Finansieringsram

Den föreslagna finansieringsramen för programavsnitten motsvarar enligt kommissionens 
uppgifter de hittillsvarande anslagen för de fyra handlingsprogrammen och budgetposterna för 
arbetsvillkoren (beräknade på grundval av de uppskattade siffrorna för budgeten för 2006). 
Den föreslagna höjningen tar endast hänsyn till den förväntade inflationen och utvidgningen 
(EU-25 samt Bulgarien och Rumänien).

I sitt yttrande till det tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel för 
2007-2013 fastställde vårt utskott ”att de medel som har anslagits för detta nya 
Progressprogram inte är större än de hittillsvarande tillgängliga anslagen avseende de 
berörda programmen” och att ”finansieringsramen för Progress måste utökas om 
Europeiska unionen verkligen menar allvar med genomförandet av Lissabonstrategin och 
den socialpolitiska dagordningen, …” Utskottet har till och med efterlyst en dubblering av 
de medel som har anslagits för genomförandet av den socialpolitiska dagordningen. 
Föredraganden föreslår därför en utökning av finansieringsramen med 50 %, dvs. från 
628,8 miljoner euro till 943,2 miljoner euro. Det handlar här visserligen om ett preliminärt 
förslag eftersom man först måste invänta vidare överläggningar i det tillfälliga utskottet för 
politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 och Europaparlamentets 
kommande beslut om budgetplanen 2007–2013. Föredraganden kan inte lägga fram ett slutligt 
förslag till finansiering av Progressprogrammet förrän ett beslut om budgetplanen har fattats i 
plenum.

För övrigt är det tveksamt huruvida uppdelningen av de hittillsvarande anslagen på de olika 
avsnitten är riktig och genomtänkt. Vad gäller avsnittet jämställdhet har en särskild situation 
uppstått. Kommissionen har i detta fall minskat de anslag som egentligen skall stå till detta 
avsnitts förfogande, från 107,25 miljoner euro till 54,55 miljoner euro. Denna minskning 
motsvarar den föreslagna budgeten för det planerade europeiska jämställdhetsinstitutet, 
vars inrättande enligt Europeiska rådets beslut skall vara budgetneutral. Även om 
föredraganden erkänner att en viss minskning är motiverad, eftersom ett antal verksamheter 
överförs från kommissionen till institutet, anser hon att denna drastiska minskning är 
överdriven, med tanke på den vikt som läggs vid jämställdhet i EU-politiken. Hon föreslår 
därför att minimiandelen för avsnittet jämställdhet höjs från 8 % till 12 %.

När det gäller avsnittet socialt skydd och social integration påpekar föredraganden att endast 
en liten höjning av anslagen har gjorts trots att det hittillsvarande handlingsprogrammet om 
bekämpning av social utslagning skall utökas med områdena pensioner, vård och omsorg. 
Hon föreslår därför att minimiandelen för detta avsnitt höjs från 28 % till 30 %, så att 
området social integration kan vidareutvecklas på ett lämpligt sätt och så att medlemsstaterna 
samtidigt kan stödjas effektivt i sina ansträngningar att modernisera det sociala skyddet.

De föreslagna höjningarna av minimiandelarna belastar inte de andra tre programavsnitten. 
Den flexibla buffert som inte går till programavsnitten och som först senare i ett årligt 
förfarande skall fördelas mellan de olika områdena på grundval av den aktuella utvecklingen 
bör emellertid minskas från 10 % till 4 % och den årliga fördelningen av medel till de 
olika programavsnitten bör företas av budgetmyndigheten.
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14.6.2005

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS
(KOM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Föredragande: Janusz Lewandowski

KORTFATTAD MOTIVERING

Under sitt sammanträde den 23–24 maj 2005 behandlade budgetutskottet förslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för 
sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS.

Bland de ändringsförslag som lagts fram av föredraganden i det ansvariga utskottet kan 
budgetutskottet bara ge sitt stöd till dem som syftar till ett bättre deltagande i övervakningen 
av programmet och dess genomförande, särskilt ändringsförslag 42 och 43, eftersom det bör 
vara budgetmyndigheten som beslutar om den årliga anslagsfördelningen till de olika delarna 
av PROGRESS.

Av samma anledning är det oacceptabelt att det i artikel 12 i förslaget i mycket allmänna 
termer anges att alla genomförandeåtgärder rörande de allmänna riktlinjerna, 
arbetsprogrammet, det ekonomiska stödet från gemenskapen, den årliga budgeten och 
förfarandena för att välja ut åtgärder och ett utkast till förteckning över åtgärder skall vidtas 
genom ett förvaltningsförfarande enligt definitionen i artikel 4 i rådets beslut om 
kommittéförfarandet, 1999/468/EG och att ”alla andra frågor” skall hänföras till det 
rådgivande förfarandet enligt definitionen i artikel 3 i rådets beslut om kommittéförfarandet, 
1999/468/EG. 

Vad gäller förslagets förenlighet med nästa budgetplan (artikel 36.2 i parlamentets 
arbetsordning) påpekar budgetutskottet om att det tillfälliga utskottet för politiska utmaningar 
och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 i punkt 20 i sitt betänkande av den 13 maj 2005 
understryker att en ”ökning med 200 miljoner euro är nödvändig för att kunna uppnå den 
socialpolitiska agendans mål”. Den föreslagna ökningen med 314,4 miljoner euro 
(ändringsförslag 53) är avhängigt det slutliga antagandet av budgetplanen för 2007–2013, 
men skulle alltså inte stämma överens med detta. Budgetutskottet begär därför att parlamentet 
inväntar resultatet av förhandlingarna om budgetplanen innan man fastställer den finansiella 
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ramen för detta program.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

1a. Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i lagstiftningsförslaget för tiden 
efter 2006 är avhängiga av beslutet om nästa fleråriga finansiella ram.

1b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter det att nästa fleråriga finansiella 
ram antagits vid behov lägga fram ett förslag om justering av programmets ekonomiska 
referensbelopp.

Motivering

Referensbeloppet för den finansiella ramen är riktgivande fram tills det fattas ett beslut om 
budgetplanen. När ett sådant beslut fattats skall kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att fastställa referensbeloppet med hänsyn till taket på den berörda 
budgetplanen.

Förslag till beslut

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Artikel 12

1. De åtgärder som krävs för genomförandet 
av detta beslut med avseende på följande 
frågor skall vidtas i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som avses i 
artikel 13.2:

1. De åtgärder som krävs för genomförandet 
av detta beslut med avseende på följande 
frågor skall vidtas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 13.3:

(a) Allmänna riktlinjer för genomförande av 
programmet.

(a) Allmänna riktlinjer för genomförande av 
programmet.

(b) Arbetsprogram för genomförande av 
programmet.

(b) Arbetsprogram för genomförande av 
programmet.
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(c) Vilket finansiellt stöd som skall utbetalas 
av gemenskapen.

(c) Vilket finansiellt stöd som skall utbetalas 
av gemenskapen.

(d) Årsbudget och fördelning av medel 
mellan programmets olika avsnitt.

(d) Årsbudget och fördelning av medel 
mellan programmets olika avsnitt.

(e) Förfarande för val av åtgärder som skall 
få stöd från gemenskapen och ett utkast till 
förteckning över åtgärder som skall få sådant 
stöd som lämnas av kommissionen.

(e) Förfarande för val av åtgärder som skall 
få stöd från gemenskapen och ett utkast till 
förteckning över åtgärder som skall få sådant 
stöd som lämnas av kommissionen.

2. De åtgärder som krävs för 
genomförandet av detta beslut med 
avseende på alla andra frågor skall vidtas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 13.3.

Motivering

Det rådgivande förfarande som anges i rådets beslut 1999/468/EG är att föredra eftersom 
Europeiska kommissionen på så sätt får behålla sina verkställande befogenheter enligt 
fördragen. Eftersom parlamentet som medlagstiftare inte har något att säga till om i 
kommittéförfarandet bör rådet eller medlemsstaterna inte heller ha det. Budgetutskottet 
förespråkar därför normalt sett det rådgivande förfarandet.

Ändringsförslag 3
Artikel 13, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

Motivering

Budgetutskottet förespråkar normalt sett det rådgivande förfarandet. Parlamentet och rådet 
bör som medlagstiftare överlåta de verkställande befogenheterna till kommissionen och 
enbart ha rätt att slå larm om den föreslagna åtgärden inte längre är någon 
”genomförandeåtgärd”, utan berör parlamentets lagstiftningsbefogenheter.

Ändringsförslag 4
Artikel 17, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i detta 

1. Den riktgivande finansiella ramen för 
genomförande av detta instrument uppgår 
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beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 628,8 miljoner 
euro.

till 628,8 miljoner euro för en sjuårsperiod 
med början den 1 januari 2007.

Motivering

Referensbeloppet för den finansiella ramen är riktgivande fram tills det fattas ett beslut om 
budgetplanen. När ett sådant beslut fattats skall kommissionen lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att fastställa referensbeloppet med hänsyn till taket på den berörda 
budgetplanen. (Se ändringsförslaget till lagstiftningsresolutionen.)



PE 353.740v02-00 42/73 RR\571583SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – 
PROGRESS

Referensnummer KOM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD)
Ansvarigt utskott EMPL
Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren
BUDG
15.9.2004

Förstärkt samarbete nej
Föredragande av yttrande

Utnämning
Janusz Lewandowski
26.10.2004

Behandling i utskott 14.6.2005
Antagande av ändringsförslag
Slutomröstning: resultat för:

emot:
nedlagda röster:

19 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Richard James Ashworth, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, 
Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Louis Grech, 
Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Alain Lamassoure, 
Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Giovanni 
Pittella, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Tapio 
Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter
Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)



RR\571583SV.doc 43/73 PE 353.740v02-00

SV

27.5.2005

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS
(KOM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides

KORTFATTAD MOTIVERING

Det är helt klart att Europeiska unionens politik i frågor som rör arbetstagarnas sociala skydd 
behöver förbättras. Och för att kunna lägga en grund för en utveckling i den här riktningen så 
krävs förbättringar av de institutioner, lagar och förfaranden som finns. Vår uppgift i 
anslutning till föreliggande förslag till beslut är att bidra till att säkra och skydda civila 
friheter och rättigheter för alla som lever och arbetar i Europeiska unionen, så att alla på ett 
värdigt sätt kan delta i samhällslivet och komma i åtnjutande av ett betryggande liv.

Eftersom de sociala indikatorerna inte förbättras enbart som ett resultat av att uppställda 
ekonomiska mål förverkligas har vi anledning att fästa särskild uppmärksamhet vid innehållet 
i den politik vi främjar. Följaktligen – eftersom avsikten är att tackla medborgarnas sociala 
problem samtidigt med de ekonomiska – bör vi varje gång vi uppmanas att yttra oss i 
egenskap av Europaparlamentet komma ihåg att vi inte får sänka våra ambitioner vad gäller 
arbetstagarnas sociala skydd, inte ens när det här gagnar de ekonomiska indikatorerna. För att 
korrekt tackla de befintliga sociala och ekonomiska problemen bör Europeiska unionen gå in 
för att med så framstegsvänliga medel som möjligt lösa frågor i anslutning till arbetsvillkor, 
arbetsmiljö, skydd av arbetstagare (försäkring, stabilitet, hälsa), större involvering på 
arbetsplats och i samhälle, bekämpning av diskriminering och främjande av jämställdhet.

För att säkra att de sociala målen i föreliggande förslag till beslut uppnås är det viktigt att 
formulera den roll som de organiserade arbetstagarna själva bör spela när det gäller att 
försvara och utkräva sina intressen. Arbetsgivarnas intressen sammanfaller inte alltid med 
arbetstagarnas och Europeiska unionen bör därför se till att arbetstagarna deltar i den sociala 
dialogen och de program som diskuteras. En social dialog och en analys av arbetsfrågor i en 
union bestående av 25 medlemsstater, som inte framhäver den roll som innehas av den 
viktigaste aktören, det vill säga av arbetstagarna själva, är meningslös och leder med säkerhet 
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ingen vart. Naturligtvis förutsätter det här, både av praktiska och principiella skäl, att 
deltagandet sker organiserat, genom icke-statliga organisationer, till exempel fackföreningar.

I kombination med ovanstående bör kommissionen utvärdera behovet av åtgärder som stärker 
och på allvar tar hänsyn till invandrarnas roll. I synnerhet bör det här beslutet leda till ett 
erkännande av behovet att skydda invandrare på arbetsplatser, samtidigt som betydelsen av att 
den sociala integreringen av dem sker i realiteten, och vikten av deras sociala skydd, 
understryks. Att det också förekommer problem i samband med genomförandet av sociala 
omsorgs- och skyddsåtgärder som avser arbetstagare som är EU-medborgare är ett välkänt 
faktum och därför bör bestämmelserna i beslutet utvidgas till att inte enbart gälla behovet av 
socialt skydd och social integration för invandrare, utan de bör omfatta alla arbetstagare, 
betraktade som en helhet. Ytterligare en synnerligen viktig fråga i sammanhanget, när det 
handlar om att säkra ett omfattande socialt skydd på nivåer som åtminstone kan uppfattas som 
tillfredsställande, är att erkänna att när det gäller den grupp som är särskilt sårbar och utsatt 
för diskriminering så finns det tyvärr anledning att till den även foga personer som lider av 
olika funktionshinder.

Målet, att säkra ett socialt skydd på hög nivå och garantera tillfredsställande arbetsvillkor för 
arbetstagarna, är inget lätt mål. Ofta får de omtalade sociala skyddsåtgärderna ge vika för 
behovet att förverkliga ekonomiska strävanden. Men trots detta får vi aldrig se genom 
fingrarna med det faktum att alla dessa siffror och ekonomiska mål som uppnås faktiskt är 
avsedda att tjäna arbetstagarna själva. Följaktligen bör Europeiska unionen noggrant se till att 
de åtgärder som vidtas inte resulterar i en stel rättslig ram som reglerar sysselsättningssektorn, 
utan i stället ger oss ett fungerande system som tar hänsyn till arbetstagarnas intressen på alla 
sysselsättningsområden, innehåller nödvändiga bestämmelser om åtgärder för socialt skydd 
och främjar den sociala dialogen så att ingen berörd grupp vare sig utesluts eller åsidosätts.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5a (nytt)

(5a) Invandrarnas särskilda situation i 
sammanhanget bör uppmärksammas, 
liksom vikten av att åtgärder vidtas för att 
omvandla invandrarnas – ofta otrygga – 
illegala arbete till reguljär sysselsättning, 

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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så att de kommer i åtnjutande av samma 
sociala skydd, förmåner och arbetsvillkor 
som lagliga arbetstagare.

Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 21 i Europeiska unionens 
stadga om grundläggande rättigheter 
förbjuds diskriminering på en rad grunder. 
Man bör beakta särdragen hos olika former 
av diskriminering. Därför bör 
funktionshindrades särskilda behov beaktas 
när det gäller verksamheternas och 
resultatens tillgänglighet.

(7) Icke-diskriminering är en av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. I artikel 21 i Europeiska unionens 
stadga om grundläggande rättigheter 
förbjuds diskriminering på en rad grunder. 
Man bör beakta särdragen hos olika former 
av diskriminering. Därför bör 
funktionshindrades särskilda behov beaktas 
när det gäller att garantera deras fulla och 
lika tillgång till verksamheter som 
finansieras genom Progress och resultaten 
därav samt utvärderingen av dessa 
verksamheter. Programmet bör täcka de 
extra kostnader som uppstår i samband 
med att funktionshindrade bereds lika 
tillgång till programmet (t.ex. kostnader för 
tolkning till teckenspråk, tillgång till 
handikappanpassade hotellrum och 
transporter osv). Erfarenheterna av 
tidigare åtgärder på gemenskapsnivå har 
visat att främjande av jämställdhet och 
bekämpning av diskriminering i praktiken 
kräver en kombination av instrument som 
lagstiftning, finansieringsinstrument och 
integration av jämställdhetsperspektivet där 
de stöder varandra. 

Motivering

De extra kostnader som uppstår i samband med att funktionshindrade bereds lika tillgång till 
programmets olika verksamheter måste tas med i beräkningarna (t.ex. kostnader för tolkning 
till teckenspråk, tillgång till handikappanpassade hotellrum och transporter osv).

Ändringsförslag 3
Artikel 5, led 4a (nytt)

(4a) Öka medvetenhet, sprida information 
och främja diskussion bland icke-statliga 



PE 353.740v02-00 46/73 RR\571583SV.doc

SV

organisationer, fackföreningar, regionala 
och lokala aktörer samt andra berörda 
parter om bästa metoder för att främja 
integrering på den officiella 
arbetsmarknaden och i samhället av 
tredjelandsmedborgare som är lagligt 
bosatta på unionens territorium, och om 
bästa metoder för att säkra socialt skydd för 
alla arbetstagare, både invandrare och 
EU-medborgare.

Ändringsförslag 4
Artikel 5, led 4b (nytt)

(4b) Främja ingående av avtal mellan 
medlemsstaterna och invandrarnas 
ursprungsländer för att garantera 
överföringen av deras rättigheter till 
socialförsäkring.

Ändringsförslag 5
Artikel 5, led 5

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
nätverk att eftersträva EU:s relevanta 
politiska mål.

Ändringsförslag 6
Artikel 6, led 4a (nytt)

(4a) Öka medvetenhet, sprida information 
och främja diskussion om den globala 
frågan om illegalt arbete och se till att 
frågor om hälsa, säkerhet och arbetsvillkor, 
som påverkar invandrare och 
EU-medborgare i samma omfattning, tas 
upp och visas respekt och att relevanta 
normer uppfylls.
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Ändringsförslag 7
Artikel 7, led 3a (nytt)

(3a) Aktivt stöda alla konkreta 
antidiskrimineringsåtgärder vars syfte är 
att undanröja allt som hindrar 
missgynnade eller funktionshindrade 
personer från att vinna tillträde till arbete 
eller utbildning, detta i syfte att integrera 
dem på arbetsmarknaden och i samhället 
och samtidigt säkra deras sociala skydd.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, led 3a (nytt)

(3a) Fästa särskild uppmärksamhet vid 
vikten av att garantera lika tillträde för 
kvinnor och män på varje nivå inom 
yrkeslivet och inom varje enskilt yrke.

Ändringsförslag 9
Artikel 8, led 4

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
nätverk att eftersträva EU:s relevanta 
politiska mål.

Ändringsförslag 10
Artikel 10, punkt 2a (ny)

2a. Samtliga utsatta och diskriminerade 
grupper skall erbjudas full och likvärdig 
tillgång till all verksamhet som finansieras 
genom Progressprogrammet för att 
säkerställa att alla personer som är föremål 
för social utslagning, diskriminering och 
ojämlik behandling direkt omfattas av och 
deltar i programmet. När det gäller 
funktionshindrades särskilda behov i fråga 
om tillgången och de extra kostnader som 
uppstår i samband med att denna tillgång 
tillgodoses, skall dessa aspekter beaktas när 
Progressfinansierade projekt och 
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verksamheter utformas.

Motivering

De extra kostnader som uppstår i samband med att funktionshindrade bereds lika tillgång till 
programmets olika verksamheter måste tas med i beräkningarna (t.ex. kostnader för tolkning 
till teckenspråk, tillgång till handikappanpassade hotellrum och transporter osv).

Ändringsförslag 11
Artikel 11, stycke 1, strecksats 2

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
80 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader. Eventuellt stöd utöver detta tak 
får endast beviljas i undantagsfall och efter 
en grundlig granskning.

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
80 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader, i samband med icke-statliga 
frivilligorganisationer får sådan 
medfinansiering inte överstiga 90 % av 
bidragsmottagarens totala kostnader. 
Eventuellt stöd utöver detta tak får endast 
beviljas i undantagsfall och efter en grundlig 
granskning.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att främja och vidga icke-statliga frivilligorganisationers 
möjligheter att bidra till ökad solidaritet och social integration. Utan de icke-statliga 
frivilligorganisationernas medverkan vore det omöjligt att bygga upp det civila samhället och 
att få det att fungera eller att stärka den sociala sammanhållningen. Olyckligtvis har det, när 
det gäller frivilligorganisationer, ofta uppstått stora problem med att finna finansiering för de 
20 procent av genomförandekostnaderna för projekten som skall självfinansieras.

Ändringsförslag 12
Artikel 17, punkt 4a (ny)

4a. För att garantera att funktionshindrade 
bereds lika tillgång till verksamheter som 
faller inom ramen för Progressprogrammet 
måste de extra kostnader som uppstår i 
samband med att funktionshindrade bereds 
lika tillgång täckas och beaktas i 
Progressprogrammet.
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Motivering

De extra kostnader som uppstår i samband med att funktionshindrade bereds lika tillgång till 
programmets olika verksamheter måste tas med i beräkningarna (t.ex. kostnader för tolkning 
till teckenspråk, tillgång till handikappanpassade hotellrum och transporter osv).

Ändringsförslag 13
Artikel 19, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen skall, som en del av 
övervaknings- och utvärderingsprocessen, 
se till att man utvärderar den omfattning i 
vilken personer som är föremål för social 
utslagning och diskriminering direkt deltar 
i den verksamhet som finansieras genom 
Progressprogrammet, inbegripet de 
åtgärder som vidtas för att bereda 
funktionshindrade personer tillgång till 
sådan verksamhet.

Motivering

Det främsta syftet med Progressprogrammets målsättningar är att ta fram åtgärder för att 
bekämpa diskriminering och social utslagning. Därför är det viktigt att icke-diskriminering 
och social sammanhållning genomsyrar all verksamhet som finansieras av programmet. 
Vidare är det väsentligt att direkt berörda personer (t.ex. kvinnor, funktionshindrade, 
personer som tillhör etniska minoriteter och homosexuella) deltar direkt i verksamheten och 
att resultaten följs upp för att säkerställa att berörda personer deltar fullt ut och på ett 
likvärdigt sätt i den verksamhet som finansieras genom programmet.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH 
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS
(KOM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Föredragande: Ilda Figueiredo

KORTFATTAD MOTIVERING
1. I syfte att förenkla och rationalisera den rådande situationen lägger kommissionen fram 

ett enda integrerat program för sysselsättning och social solidaritet (PROGRESS) för 
perioden 2007-2013. Programmet skall ta över de fyra nuvarande handlingsprogrammen 
för genomförande av den socialpolitiska dagordningen och även några budgetposter för 
arbetsvillkor. Kommissionen föreslår ett anslag på knappt 628,8 miljoner euro för 
löptiden. Medfinansieringen täcker endast 80 procent av bidragsmottagarens kostnader, 
något som är klart otillräckligt inom den sociala sektorn.

Programmet är indelat i fem avsnitt:

 Sysselsättning 
 Socialt skydd och social integration
 Arbetsvillkor
 Antidiskriminering och mångfald
 Jämställdhet

Ett enda finansieringsinstrument skulle sålunda täcka följande nu gällande program:

 Rådets beslut 2000/750/EG av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram mot diskriminering (2001–2006).

 Rådets beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor 
och män (2001 och 2005).
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 Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning.

 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet, samt den verksamhet som 
bedrivs avseende arbetsvillkor.

2. Jämställdheten bör särskilt uppmärksammas. Hänsyn bör tas till det yttrande om 
”Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013” som jag också var 
föredragande för och som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män antog den 28 januari 2005. Punkterna ett, två, tre och fem i yttrandet är 
särskilt viktiga. I dessa punkter motsätter sig utskottet att programmet om jämställdhet 
integreras i Progress, betonar det behovet av bättre finansiering och erinrar om att 
jämställdhet bör genomsyra all gemenskapspolitik, särskilt inom de främsta 
utgiftsområdena, såsom strukturfonderna. Föredraganden kan därför tänka sig följande 
förslag till ändringar:

 Jämställdheten skall få en egen budgetpost genom inrättandet av ett program, 
”Jämställdhet 2013”, och det framtida europeiska jämställdhetsinstitutet skall få ny 
finansiering. Dessa får inte ingå i Progress-programmet. Det gäller att finna en 
kompromiss mellan behovet av att lyfta fram kampen för en verklig jämställdhet och 
skapa en bättre samordning mellan de konkreta åtgärderna i delprogram och gällande 
direktiv.

 Programmet skall ses över 2010 och målen och de finansiella medlen eventuellt 
justeras efter att tillämpningen av programmet utvärderats.

 Om målen i programmet skall bli tydligare måste tillämpningsområdet för dem 
utvidgas, särskilt vid utbyte mellan organisationer. En utvärdering måste göras av hur 
jämställdhetssituationen samt arbetsvillkoren och de sociala villkoren i EU utvecklas 
för de båda könen. Likaså måste en utvärdering göras av effekterna av gemenskapens 
politik, främst den europeiska sysselsättningsstrategin, av skapandet av mer och bättre 
sysselsättning samt kvinnornas deltagande i olika program.

 Särskild vikt bör fästas vid åtgärder som främjar jämställdhet och som syftar till att 
bekämpa diskriminering vid tillgång till sysselsättning, karriärutveckling, lön och 
yrkesutbildning. Orsakerna till fattigdom och social utslagning bör bekämpas, främst 
diskriminering på grund av kön och diskriminering av barn. Särskilt kvinnorna bör 
uppmärksammas mer eftersom de i allmänhet är de främsta offren för fattigdom och 
social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

 Arbetande kvinnor och gravida bör ges särskild uppmärksamhet. Tydliga mål bör 
fastställas för att minska arbetsolyckorna och yrkessjukdomarna.

 Tillämpningen och utvärderingen av jämställdhetsprogrammet bör lyftas fram. En 
årlig rundabordskonferens bör anordnas i samarbete med bland annat 
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parlamentsledamöter från medlemsstaternas jämställdhetsutskott eller liknande utskott, 
icke-statliga organisationer, Europaparlamentet och kommissionen.

 Gemenskapens medfinansiering bör ökas till 90 procent med tanke på de svårigheter 
som icke-statliga organisationer och andra sociala organisationer arbetar under på 
detta område.

 Den finansiella ramen bör ökas till 700 miljoner euro och fördelningen av medlen bör 
ändras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) I överensstämmelse med kommissionens 
uttalade mål att konsolidera och rationalisera 
EU:s finansieringsinstrument bör det genom 
detta beslut inrättas ett enda, enhetligt 
program för fortsättning och 
vidareutveckling av de verksamheter som 
inleddes genom rådets beslut 2000/750/EG 
av den 27 november 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006), rådets 
beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 
om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
motverka social utslagning och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom 

(2) I överensstämmelse med kommissionens 
uttalade mål att konsolidera och rationalisera 
EU:s finansieringsinstrument bör det genom 
detta beslut inrättas ett enda, enhetligt 
program för fortsättning och 
vidareutveckling av de verksamheter som 
inleddes genom rådets beslut 2000/750/EG 
av den 27 november 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering (2001–2006), rådets 
beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 
om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 
män, Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för 
gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att 
motverka social utslagning och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom 

1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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sysselsättningsområdet, samt den 
verksamhet som bedrivs på gemenskapsnivå 
avseende arbetsvillkor.

sysselsättningsområdet, samt den 
verksamhet som bedrivs på gemenskapsnivå 
avseende arbetsvillkor och beslut 
nr 848/2004/EG av den 29 april 2004 om 
inrättande av ett handlingsprogram för 
gemenskapen för att främja organisationer 
som på europeisk nivå verkar för 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Motivering
Utöver inrättandet av ett handlingsprogram i samband med en gemenskapsstrategi för 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör jämställdhetsområdet även omfatta 
handlingsprogrammet för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå 
verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män, eftersom båda programmen löper ut i 
december 2005.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Säkerställande av minimistandarder och 
fortlöpande förbättringar av arbetsvillkoren i 
EU är en central del av den europeiska 
socialpolitiken och utgör ett viktigt 
övergripande mål för Europeiska unionen. 
Gemenskapen har en viktig uppgift när det 
gäller att stödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet på områden 
som arbetsmiljö, arbetsvillkor, skydd för 
arbetstagare när deras anställningsavtal 
upphör, information till och samråd med 
arbetstagare, representation och kollektivt 
tillvaratagande av arbetsgivares och 
arbetstagares intressen.

(6) Säkerställande av minimistandarder och 
fortlöpande förbättringar av arbetsvillkoren i 
EU är en central del av den europeiska 
socialpolitiken och utgör ett viktigt 
övergripande mål för Europeiska unionen. 
Gemenskapen har en viktig uppgift när det 
gäller att stödja och komplettera 
medlemsstaternas verksamhet på områden 
som arbetsmiljö, arbetsvillkor, inbegripet 
behovet att kunna kombinera arbete och 
familjeliv, skydd för arbetstagare när deras 
anställningsavtal upphör, information till 
och samråd med arbetstagare, representation 
och kollektivt tillvaratagande av 
arbetsgivares och arbetstagares intressen.

Motivering

Behovet av att kunna kombinera arbete och familjeliv har blivit ett centralt element i den 
europeiska socialpolitiken. Förbättrade arbetsvillkor inom EU bör absolut innebära bättre 
möjligheter att kombinera arbete och privatliv, något som fortfarande är en avgörande fråga 
för arbetets organisation.
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Ändringsförslag 3
Artikel 2, led 2

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
indikatorer på de områden som programmet 
omfattar.

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer, 
uppdelade på kön och åldersgrupp, på de 
områden som programmet omfattar, som gör 
det möjligt att effektivt utvärdera de sociala 
villkoren och arbetsvillkoren i EU.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, led 2a (nytt)

(2a) Principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv bör beaktas i 
samtliga avsnitt och åtgärder i programmet.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led 3

(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
inverkan.

(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
inverkan, i synnerhet för att skapa mer och 
bättre sysselsättning.

Motivering

Målen måste vara tydligare.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, led 4

(4) Främja nätverk, ömsesidigt lärande och 
kartläggning och spridning av bra lösningar 
på EU-nivå.

(4) Främja nätverk, ömsesidigt lärande och 
kartläggning och spridning av bra lösningar 
och utbyte över gränserna på EU-nivå.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, led 6

(6) Öka centrala EU-nätverks kapacitet att (6) Öka centrala EU-nätverks och 
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främja och stödja EU:s politik. icke-statliga europeiska organisationers 
kapacitet att delta i utarbetandet, 
genomförandet, främjandet och stödjandet 
av EU:s och medlemsstaternas politik för 
att förbättra de sociala villkoren och 
arbetsvillkoren i EU inom ramen för detta 
program.

Motivering

Målen måste vara tydligare.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, led 5

(5) Jämställdhet (5) Jämställdhet 2013

Motivering

Programmets mål måste lyftas fram, särskilt jämställdheten.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, inledningen

Inom avsnitt 1 skall stöd ges till 
genomförandet av den europeiska 
sysselsättningsstrategin på följande sätt:

Inom avsnitt 1 skall stöd, med beaktande av 
principen om integration av ett 
jämställdhetsperspektiv, ges till 
genomförandet av den europeiska 
sysselsättningsstrategin på följande sätt:

Motivering

I skäl 9 fastställs att ett jämställdhetsperspektiv skall integreras i samtliga avsnitt av 
programmet. Denna grundläggande princip bör upprepas i brödtexten i beslutet.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, led 1

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen, särskilt genom 
analyser och undersökningar och utveckling 
av statistik och indikatorer.

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen, särskilt genom 
analyser och undersökningar och utveckling 
av statistik och kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer, uppdelade på kön och 
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åldersgrupp.

Motivering

Situationen för kvinnor och män är olika på sysselsättningsområdet. Kvinnor utsätts nämligen 
ofta för diskriminering på arbetsmarknaden, såväl när det gäller tillgång, deltagande och 
befordran som när det gäller lönenivå. Åtskillnad mellan kvinnor och män bör därför göras 
när statistiken utarbetas. Man måste även ta fram statistik över äldre personer som likaså 
diskrimineras.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, led 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av de europeiska riktlinjerna och 
rekommendationerna för sysselsättningen 
och analysera samspelet mellan 
sysselsättningsstrategin och andra 
politikområden.

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
och effekterna av de europeiska riktlinjerna 
och rekommendationerna för 
sysselsättningen och analysera samspelet 
mellan sysselsättningsstrategin och andra 
politikområden.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, led 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin eller studier och 
förslag som syftar till att förbättra och 
eventuellt se över den.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, led 4a (nytt)

 (4a) Särskild vikt bör fästas vid åtgärder 
som främjar jämställdhet och som syftar till 
att bekämpa diskriminering vid tillgång till 
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sysselsättning, karriärutveckling, lön och 
yrkesutbildning.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, inledningen

Inom avsnitt 2 skall stöd ges till 
genomförandet av den öppna 
samordningsmetoden på området socialt 
skydd och social integration på följande sätt:

Inom avsnitt 2 skall stöd, med beaktande av 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, ges till 
genomförandet av den öppna 
samordningsmetoden på området socialt 
skydd och social integration på följande sätt:

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, led 1

(1) Öka kunskapen om fattigdomsfrågor, 
socialt skydd och politik för social 
integration, särskilt genom analyser och 
undersökningar och genom utveckling av 
statistik och indikatorer.

(1) Öka kunskapen om fattigdomsfrågor och 
frågor relaterade till social utslagning, i 
synnerhet frågor om familj, kvinnor och 
barn, samt socialt skydd och politik för 
social integration, särskilt genom analyser 
och undersökningar och genom utveckling 
av statistik och kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer uppdelade på kön och 
åldersgrupper.

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid fattiga familjer och fattigdom som drabbar kvinnor 
och barn. Statistiken bör följaktligen uppdelas på kön och ålder så att inte endast kvinnor 
utan även barn och äldre personer beaktas.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, punkt 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet (2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
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av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden.

av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden samt effekterna av dem på 
nationell nivå och gemenskapsnivå.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas mer eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, led 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
strategin för socialt skydd och social 
integration.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
strategin för socialt skydd och social 
integration för att förbättra socialskyddet 
och bidra till sociala framsteg och en 
harmonisering uppåt av de sociala 
rättigheterna inom EU.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 18
Artikel 5, led 5

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(5) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva och genomföra 
EU:s politiska mål.

Motivering

Unionens nätverk kan inte begränsas till en passiv roll, dvs. till att stödja och främja 
unionens politik. De europeiska nätverken bör kunna delta i att utvärdera gemenskapens 
politik och på det sättet vidarebefordra medborgarnas problem till gemenskapernas 
institutioner och därmed bidra till att förbättra lagstiftningen.
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Ändringsförslag 19
Artikel 5, led 5a (nytt)

 (5a) Särskild vikt bör fästas vid åtgärder 
som främjar jämställdheten och som syftar 
till att bekämpa orsakerna till fattigdom 
och social utslagning, främst 
diskriminering på grund av kön och 
diskriminering av barn.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas mer eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 20
Artikel 6, inledningen

Inom avsnitt 3 skall stöd ges till förbättring 
av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet 
hälsa och säkerhet i arbetet, på följande sätt:

Inom avsnitt 3 skall stöd, med beaktande av 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, ges till förbättring 
av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet 
hälsa och säkerhet i arbetet och möjlighet att 
kombinera arbete och familjeliv, på 
följande sätt:

Motivering

Genom Progress-programmet bör stöd ges till förbättring av arbetsvillkoren, inte endast 
genom förbättring av arbetstagarnas hälsa och säkerhet utan även genom främjande av 
möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv, vilket är mycket viktigt för arbetstagarnas 
välbefinnande. 

Ändringsförslag 21
Artikel 6, led 1

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på arbetsvillkor, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och indikatorer och 
genom bedömning av inverkan av befintlig 
lagstiftning, politik och rutiner.

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på arbetsvillkor, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer, uppdelade på kön 
och åldersgrupp, och genom bedömning av 
inverkan av befintlig lagstiftning, politik och 
rutiner.
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 10.

Ändringsförslag 22
Artikel 6, led 2

(2) Komplettera genomförandet av EU:s 
arbetsrätt genom ökad övervakning, 
utbildning av berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ.

(2) Komplettera genomförandet av EU:s 
arbetsrätt genom ökad övervakning, 
utbildning av berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ, inbegripet 
arbetsmarknadens parter.

Motivering

Förbättrade arbetsvillkor och färre arbetsolyckor och yrkessjukdomar beror på många andra 
faktorer, bland annat anställningsförhållandena, organisationen av arbetet och 
yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 23
Artikel 6, led 3

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och uppmuntra en förebyggande kultur i 
fråga om arbetsmiljö.

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och uppmuntra en förebyggande kultur i 
fråga om arbetsmiljö; arbetande kvinnor 
och gravida bör ges särskild 
uppmärksamhet; tydliga mål bör fastställas 
för att minska arbetsolyckorna och 
yrkessjukdomarna.

Motivering

Förbättrade arbetsvillkor och färre arbetsolyckor och yrkessjukdomar beror på många andra 
faktorer, bland annat anställningsförhållandena, organisationen av arbetet och 
yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 24
Artikel 6, led 4

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
arbetsvillkor.

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till socialt 
skydd, arbetsvillkor och kvaliteten på 
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sysselsättningen, inbegripet möjligheten att 
kombinera arbete och familjeliv.

Ändringsförslag 25
Artikel 7, inledningen

Inom avsnitt 4 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om ickediskriminering och integrering av 
denna i EU:s politik på följande sätt:

Inom avsnitt 4 skall stöd, med beaktande av 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om ickediskriminering och integrering av 
denna i EU:s politik på följande sätt:

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, led 1

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på diskriminering, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och indikatorer och 
genom bedömning av inverkan av befintlig 
lagstiftning, politik och rutiner.

(1) Öka kunskapen om situationen med 
avseende på diskriminering, särskilt genom 
analyser och undersökningar och genom 
utveckling av statistik och kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer, uppdelade på kön 
och åldersgrupp, och genom bedömning av 
inverkan av befintlig lagstiftning, politik och 
rutiner.

Motivering

Statistiken på området för diskriminering bör vara uppdelad på kön och ålder så att den 
beaktar situationen för kvinnor och äldre personer, vilka ofta utsätts för diskriminering.

Ändringsförslag 27
Artikel 7, led 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik på ett 
övergripande sätt.
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Motivering

Behovet av att lyfta fram kampen mot diskriminering bör omfatta utvecklandet av åtgärder 
och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och andra tillställningar, som 
inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera att principen integreras 
och tillämpas i all EU-politik. 

Ändringsförslag 28
Artikel 7, led 4

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva och genomföra 
EU:s politiska mål.

Motivering

Unionens nätverk kan inte begränsas till en passiv roll, dvs. till att stödja och främja 
unionens politik. De europeiska nätverken bör kunna delta i att utvärdera gemenskapens 
politik och på det sättet vidarebefordra medborgarnas problem till gemenskapernas 
institutioner och därmed bidra till att förbättra lagstiftningen.

Ändringsförslag 29
Artikel 7, led 4a (nytt)

 (4a) Utveckla åtgärder för att förbättra dess 
tillämpning, bl.a. genom anordnandet av en 
årlig konferens.

Motivering

Behovet av att lyfta fram kampen mot diskriminering bör omfatta utvecklandet av åtgärder 
och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och andra tillställningar, som 
inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera att principen integreras 
och tillämpas i all EU-politik.

Ändringsförslag 30
Artikel 8, rubriken

Avsnitt 5: Jämställdhet Programmet ”Jämställdhet 2013”

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
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andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera 
att principen integreras och tillämpas i all politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 31
Artikel 8, inledningen

Inom avsnitt 5 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen 
om jämställdhet och integrering av denna i 
EU:s politik på följande sätt:

Inom detta Progress-delprogram skall stöd 
med beaktande av gällande direktiv på 
området ges till ett verkningsfullt 
genomförande av principen om jämställdhet 
och integrering av denna i EU:s politik på 
följande sätt:

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera 
att principen integreras och tillämpas i all politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 32
Artikel 8, led 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsperspektiv.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet, i synnerhet möjligheten att 
kombinera arbete och familjeliv och 
integrering av jämställdhetsperspektiv på ett 
övergripande sätt.

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera 
att principen integreras och tillämpas i all politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 33
Artikel 8, led 4

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva EU:s politiska 
mål.

(4) Bygga upp kapaciteten hos centrala 
EU-nätverk att eftersträva och genomföra 
EU:s politiska mål.
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Motivering

Unionens nätverk kan inte begränsas till en passiv roll, dvs. till att stödja och främja 
unionens politik. De europeiska nätverken bör kunna delta i att utvärdera gemenskapens 
politik och på det sättet vidarebefordra medborgarnas problem till gemenskapernas 
institutioner och därmed bidra till att förbättra lagstiftningen.

Ändringsförslag 34
Artikel 8, led 4a (nytt)

 (4a) Utveckla åtgärder som syftar till att 
förbättra tillämpningen av den, särskilt 
anordnandet av en årlig 
rundabordskonferens med deltagande av 
bland annat icke-statliga organisationer 
och parlamentsutskott för kvinnors 
rättigheter.

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i all EU-politik bör omfatta utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom 
årliga konferenser och andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som 
möjligt för att garantera att principen integreras och tillämpas i all politik inom EU och i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 35
Artikel 9, punkt 1, led a, strecksats 5a (ny)

 – Publicering och spridning av 
informations- och utbildningsmaterial via 
Internet och andra medier.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 36
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 5a (ny)

 – Utbyte mellan lokala aktörer inom EU i 
syfte att främja ett direkt utbyte av 
erfarenheter och kunskap om nationella 
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särdrag.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 37
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 5b (ny)

 – Anordnandet av seminarier och 
konferenser i syfte att anpassa 
gemenskapslagstiftningen till olika 
nationella särdrag.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 38
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 1

– Bidrag till centrala EU-nätverks 
driftskostnader.

– Bidrag till centrala EU-nätverks och 
nationella nätverks driftskostnader.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 39
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 8a (ny)

 – Samarbete mellan institutioner och 
nationella lokala aktörer.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.
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Ändringsförslag 40
Artikel 9, punkt 2

2. Den typ av åtgärder som avses i punkt 1 b 
bör ha en stark EU-dimension och ha en 
lämplig omfattning så att ett faktiskt 
EU-mervärde uppnås samt utföras av 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheter, särskilda organ som föreskrivs 
i EU-lagstiftningen eller aktörer som 
betraktas som centrala på sitt område.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 41
Artikel 10, punkt 1, strecksats 6

– icke-statliga organisationer på EU-nivå, – icke-statliga organisationer i 
medlemsstaterna och på EU-nivå,

Motivering

Kommissionen har även andra slag av finansieringsformer. De begränsade anslagen till 
Progress bör därför endast användas i välavvägda fall som hänger samman med 
tillämpningen av programmet.

Ändringsförslag 42
Artikel 10, punkt 2

2. Kommissionen får också direkt medverka 
i programmet när det gäller sådana åtgärder 
som avses i artikel 9.1 a och b.

2. Kommissionen får också direkt medverka 
i programmet när det gäller sådana åtgärder 
som avses i artikel 9.1 a och b, till ett belopp 
som inte får överstiga en gräns på 
1 procent av de totala anslagen till 
programmet.

Motivering

Kommissionen har även andra slag av finansieringsformer. De begränsade anslagen till 
Progress bör därför endast användas i välavvägda fall som hänger samman med 
tillämpningen av programmet.
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Ändringsförslag 43
Artikel 11, stycke 1, strecksats 2

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
80 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader. Eventuellt stöd utöver detta tak 
får endast beviljas i undantagsfall och efter 
en grundlig granskning.

– Ett partiellt stöd efter en inbjudan att 
lämna förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
90 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader. Eventuellt stöd utöver detta tak 
får endast beviljas i undantagsfall, särskilt i 
mål 1-områden och i de yttersta 
randområdena.

Motivering

De ekonomiska svårigheter som icke-statliga organisationer och andra sociala 
organisationer som arbetar på dessa områden oftast har kräver en ökning av gemenskapens 
medfinansiering. Medfinansieringen kan vara högre i mindre utvecklade områden.

Ändringsförslag 44
Artikel 13, punkt 1a (ny)

 1a. Kommissionen skall se till att 
kommittén förfogar över all den oberoende 
expertis som behövs beroende på vilket 
område som behandlas. 

Motivering

Eftersom en enda programkommitté skall inrättas att ansvara för samtliga avsnitt måste man 
se till att denna kommitté får all den oberoende expertis som behövs för varje område som 
skall behandlas.

Ändringsförslag 45
Artikel 17, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i detta 
beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 
628,8 miljoner euro.

Den finansiella ramen för genomförande av 
de gemenskapsåtgärder som avses i detta 
beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 943,2 miljoner 
euro.

Motivering

Det handlar här om ett preliminärt förslag eftersom Europaparlamentet ännu inte lagt fram 
sitt slutliga förslag till budgetplan.
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Ändringsförslag 46
Artikel 17, punkt 2

2. Vid fördelningen av anslag mellan de 
olika avsnitten skall följande minimiandelar 
beaktas:

2. Vid fördelningen av anslag mellan de 
olika avsnitten skall följande minimiandelar 
beaktas:

Avsnitt 1 Sysselsättning 21 % Avsnitt 1 Sysselsättning 21 %
Avsnitt 2 Social trygghet 

och social 
integration

28 % Avsnitt 2 Social trygghet 
och social 
integration

30 %

Avsnitt 3 Arbetsvillkor 8 % Avsnitt 3 Arbetsvillkor 8 %
Avsnitt 4 Antidiskrimi-

nering och 
mångfald

23 % Avsnitt 4 Antidiskrimi-
nering och 
mångfald

23 %

Avsnitt 5 Jämställdhet 8 % Avsnitt 5 Jämställdhet 12 %

Motivering

Att minska medlen för avsnittet jämställdhet med hela det belopp som är avsett för det 
planerade europeiska jämställdhetsinstitutet är en alltför drastisk åtgärd som delvis bör 
kompenseras genom en höjning av minimiandelen från 8 procent till 12 procent. När det 
gäller avsnittet social trygghet och social integration har man genom att höja procentsatsen 
med 2 procentenheter tagit hänsyn till att det tidigare handlingsprogrammet för bekämpning 
av social utslagning utvidgas till att omfatta områdena pensioner, vård och omsorg.

Ändringsförslag 47
Artikel 17, punkt 4

4. De årliga anslagen skall beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen.

4. De årliga anslagen skall beviljas av 
budgetmyndigheten.

Motivering

En ändamålsenlig finansiering av Progress förutsätter en avsevärd ökning av medlen. Hänsyn 
bör tas till behovet av att stärka de olika aktörernas insatser på dessa viktiga sociala 
områden.

Ändringsförslag 48
Artikel 19, punkt 1

1. För att möjliggöra regelbunden 1. För att möjliggöra regelbunden 
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övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13.

övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13 
samt till Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.

Ändringsförslag 49
Artikel 19, punkt 2

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1.

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1 samt sändas till 
Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.
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