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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. S cílem zjednodušit a racionalizovat stávající situaci předkládá Komise integrovaný 
jednotný program pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS), který pokryje 
období 2007–2013 a zaštítí čtyři akční programy, které v současné době zpracovávají
agendu pro sociální politiku, jakož i všechny rozpočtové linie týkající se pracovních 
podmínek. Komise navrhuje přidělit částky pouze v celkové výši 628,8 miliónů eur na celé 
pokryté období a spolufinancování týkající se výdajů vynaložených příjemcem pouze ve 
výši 80 %, což je pro sociální oblast viditelně nedostatečné.

Program se skládá z pěti sekcí:

- zaměstnanost,
- sociální ochrana a začlenění,
- pracovní podmínky,
- boj proti diskriminaci a rozmanitost,
- rovnost pohlaví.

Zároveň se snaží sloučit do jediného finančního nástroje stávající programy:

- Rozhodnutí Rady 2000/750/ES ze dne 27. listopadu 2000 – Akční program Společenství 
pro boj proti diskriminaci (2001-2006)

- Rozhodnutí Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosince 2000 – Akční program Společenství pro 
rovnost mužů a žen (2001-2005)

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 50/2002/ES ze dne 7. prosince 2001 – Akční 
program Společenství pro boj proti sociálnímu vyloučení

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 –
Podpůrná opatření Společenství v oblasti zaměstnanosti

2. To znamená, že vzhledem ke zvláštní pozornosti věnované rovnosti mužů a žen a 
stanovisku přijatému Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví dne 28. ledna 2005 ohledně 
dokumentu „Politické výzvy a finanční prostředky rozšířené Unie 2007–2013“ (stejný 
zpravodaj jako u tohoto stanoviska), a zejména vzhledem k jeho bodům 1, 2, 3 a 5, odkud 
vyplývá zamítnutí začlenění programu o rovnosti pohlaví do Progresu, kde je zdůrazněna 
nutnost zvýšit financování a kde je připomínáno, že rovnost mužů a žen musí být 
transverzální, společná všem politikám Společenství, zejména v hlavních oblastech výdajů, 
jako strukturální fondy, je předkládáno několik pozměňovacích návrhů, kde jsou 
zdůrazněny následující body:

- rovnost pohlaví bude mít specifickou rozpočtovou linii s vytvořením programu „Rovnost 
pohlaví 2013“ a nové financování pro budoucí Evropský institut pro rovnost pohlaví, který 
nebude začleněn do programu Progress.
Jedná se o nalezení kompromisu mezi potřebou lepšího zviditelnění boje pro skutečnou 
rovnost mužů a žen a zavedení lepšího propojení mezi konkrétními činnostmi 
podprogramů a stávajícími směrnicemi.

- Program bude podroben revizi v roce 2010, s možnou úpravou cílů a finančních prostředků 
po zhodnocení jeho provádění.

- Rozšíření oblasti působnosti cílů programu pro lepší přehlednost, zejména pokud jde o 
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výměny mezi organizacemi, hodnocení vývoje situace rovnosti pohlaví a sociálních a 
pracovních podmínek v Evropské unii z hlediska rovnosti pohlaví; hodnocení dopadu 
politik Společenství, zejména Evropské strategie zaměstnanosti na vytváření početnějších a 
kvalitnějších pracovních příležitostí a na účast žen v jednotlivých programech.

- Nutnost věnovat zvláštní pozornost aktivitám, jež podporují rovnost mužů a žen a mají za 
cíl bojovat proti diskriminaci při přístupu k zaměstnání, hodnocení profesního růstu, 
mzdám, odbornému vzdělávání, odstranit příčiny chudoby a sociálního vyloučení, zejména 
diskriminace na základě pohlaví a dětí s cílem věnovat větší pozornost ženám, které jsou 
obecně hlavními oběťmi chudoby a sociálního vyloučení, rovněž se zamyšlením nad 
chudobou dětí.

- Nutnost věnovat zvláštní pozornost pracujícím ženám a ochraně mateřství stanovením 
přesných limitů s cílem omezit pracovní úrazy a dopady nemocí z povolání.

- Nutnost lépe zviditelnit provádění a hodnocení programu týkajícího se rovnosti pohlaví, 
s každoročním organizováním kulatého stolu za účasti členů parlamentních výborů pro 
rovnost pohlaví nebo jejich ekvivalentů na úrovni jednotlivých členských států, nevládních 
organizací, Evropského parlamentu, Komise, atd.

- Zvýšení spolufinancování Společenství na 90 %, aby byly vzaty do úvahu potíže, s kterými 
se setkávají nevládní organizace a ostatní sociální organizace pracující v této oblasti.

- Navýšení finančního rámce na 700 miliónů eur a úprava jeho rozdělování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, 
příslušný ve věci samé, aby do své zprávy zahrnul následující pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navrhované Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Článek 1

Tímto rozhodnutím se stanoví program 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu nazvaný PROGRESS za účelem 
finanční podpory realizace cílů Evropské 
unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních 
věcí, a tím přispění k dosažení záměrů 
Lisabonské strategie v těchto oblastech. 
Probíhat bude od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2013.

Tímto rozhodnutím se stanoví program 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu nazvaný PROGRESS za účelem 
finanční podpory realizace cílů Evropské 
unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních 
věcí, a tím přispění k dosažení záměrů 
Lisabonské strategie v těchto oblastech. 
Probíhat bude od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2013. Rovnost mužů a žen bude 
mít vlastní rozpočtovou linii, s vytvořením 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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programu „Rovnost pohlaví 2013“ a nové 
financování pro budoucí Evropský institut 
pro rovnost pohlaví. Program bude 
podroben revizi v roce 2010, s možnou 
úpravou cílů a finančních prostředků po 
zhodnocení jeho průběhu.

Odůvodnění

Je nutné lépe zviditelnit boj ve prospěch skutečné rovnosti pro muže a ženy a zdůraznit 
propojení mezi konkrétními akcemi podprogramů a stávajícími směrnicemi.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 bod 1

(1) zlepšit znalost a chápání situace 
převládající v členských státech (a v jiných 
zapojených zemích) prostřednictvím 
analýzy, hodnocení a podrobného 
monitorování politik;

(1) zlepšit znalost a chápání situace 
převládající v členských státech (a v jiných 
zapojených zemích) prostřednictvím 
analýzy, hodnocení a podrobného 
monitorování politik a výměn;

Odůvodnění

Je potřebné cíle více upřesnit.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 bod 2

(2) podporovat rozvoj statistických nástrojů 
a metod a společných ukazatelů v oblastech 
působnosti tohoto programu;

(2) podporovat rozvoj statistických nástrojů 
a metod a společných ukazatelů v oblastech 
působnosti tohoto programu, které umožňují 
z hlediska rovnosti pohlaví skutečné 
hodnocení vývoje sociálních a pracovních 
podmínek v Evropské unii, zejména prahu 
chudoby a sociálního vyloučení, nerovných 
příjmů a mezd, nezaměstnanosti a kvality 
práce ve všech jejích aspektech (pracovních 
podmínek při vzdělávání na pracovišti);

Odůvodnění

Je nutné cíle více upřesnit.

Pozměňovací návrh 4
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Čl. 2 bod 3

(3) podporovat a monitorovat provádění 
práva Společenství a cíle politik v členských 
státech a hodnocení jejich vlivu;

(3) podporovat a monitorovat provádění 
práva Společenství a cíle politik v členských 
státech a hodnocení jejich vlivu, zejména 
dopadu Evropské strategie zaměstnanosti 
na vyváření početnějších a kvalitnějších 
pracovních míst a na účast žen 
v jednotlivých programech;

Odůvodnění

Je nutné cíle více upřesnit.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 bod 6

(6) posilovat schopnost klíčových sítí EU 
podporovat politiku EU.

(6) posilovat schopnost klíčových sítí EU 
podporovat politiku EU a národních politik, 
jejichž cílem je zlepšení sociálních a 
pracovních podmínek v Evropské unii.

Odůvodnění

Je nutné cíle více upřesnit.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 úvodní věta

Tento program bude rozdělen do 
následujících pěti sekcí:

Program bude rozdělen do pěti 
autonomních podprogramů:

Odůvodnění

Zaručuje větší přehlednost cílů programu, zejména pokud jde o rovnost mužů a žen.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 3 bod 5

(5) Rovnost pohlaví (5) Rovnost pohlaví 2013

Odůvodnění

Zlepšuje přehlednost cílů programu, zejména pokud jde o rovnost pohlaví.
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Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 bod 1

(1) zlepšováním chápání situace 
v zaměstnanosti, zvláště prostřednictvím 
analýzy a studií a rozvoje statistiky a 
ukazatelů;

(1) zlepšováním chápání situace 
v zaměstnanosti, zvláště prostřednictvím 
analýzy a studií a rozvoje statistiky a 
ukazatelů z hlediska rovnosti pohlaví;

Odůvodnění

Bere do úvahy explicitně rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 bod 2

(2) monitorováním a hodnocením provádění 
Evropských pokynů a doporučení pro 
zaměstnanost a analýzou vzájemné 
součinnosti mezi výměnným systémem ESZ 
a jinými oblastmi politiky;

(2) monitorováním a hodnocením provádění 
Evropských pokynů a doporučení a jejich 
dopadů pro zaměstnanost a analýzou 
vzájemné součinnosti mezi výměnným 
systémem ESZ a jinými oblastmi;

Odůvodnění

Bere do úvahy explicitně rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 bod (3)

(3) organizací výměn v oblasti politik a 
postupů a podporou vzájemného učení 
v souvislosti s ESZ;

(3) organizací výměn v oblasti politik a 
postupů a podporou vzájemného učení 
v souvislosti s ESZ nebo studií a návrhů 
s cílem tuto strategii zlepšit či eventuálně 
revidovat;

Odůvodnění

Bere do úvahy explicitně rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 bod (4a) nový
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(4a) věnováním zvláštní pozornosti 
činnostem, které podporují rovnost pohlaví 
a mají za cíl bojovat proti diskriminaci 
v přístupu k zaměstnání, hodnocení 
profesních postupů, mzdách a odborném 
vzdělávání;

Odůvodnění

Bere do úvahy explicitně rovnost pohlaví.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 bod (1)

(1) zlepšováním pochopení otázek chudoby, 
politik sociální ochrany a začlenění, zvláště 
pomocí analýzy a studií a rozvoje statistiky a 
ukazatelů;

(1) zlepšováním pochopení otázek chudoby, 
politik sociální ochrany a začlenění, zvláště 
pomocí analýzy a studií a rozvoje statistiky a 
ukazatelů z hlediska rovnosti pohlaví;

Odůvodnění

Je důležité věnovat větší pozornost ženám, které jsou obecně hlavními oběťmi chudoby a 
sociálního vyloučení, rovněž se zamyšlením nad chudobou dětí.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 bod (2)

(2) monitorováním a hodnocením provádění 
otevřené metody koordinace v oblasti 
sociální ochrany a začlenění a analýzou 
vzájemné součinnosti mezi touto otevřenou 
metodou koordinace a ostatními oblastmi 
politiky;

(2) monitorováním a hodnocením provádění 
otevřené metody koordinace v oblasti 
sociální ochrany a začlenění a analýzou 
vzájemné součinnosti mezi touto otevřenou 
metodou koordinace a ostatními oblastmi 
politiky a jejími dopady na národní úrovni 
a na úrovni Společenství;

Odůvodnění

Je důležité věnovat větší pozornost ženám, které jsou obecně hlavními oběťmi chudoby a 
sociálního vyloučení, rovněž se zamyšlením nad chudobou dětí.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 bod (3)

(3) organizací výměn informací o politikách (3) organizací výměn informací o politikách 



PA\556865CS.doc 9/16 PE 355.364v01-00
Externí překlad

CS

a postupech a podporou vzájemného učení 
v souvislosti se strategií sociální ochrany a 
začlenění;

a postupech a podporou vzájemného učení 
v souvislosti se strategií sociální ochrany a 
začlenění s cílem zlepšit sociální ochranu, 
přispět k sociálnímu pokroku a 
harmonizaci na základě sociálních práv 
v Evropské unii;

Odůvodnění

Je důležité věnovat větší pozornost ženám, které jsou obecně hlavními oběťmi chudoby a 
sociálního vyloučení, rovněž se zamyšlením nad chudobou dětí.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 bod 5a (nový)

(5a) věnování zvláštní pozornosti 
činnostem, které podporují rovnost pohlaví 
a mají za cíl bojovat proti příčinám 
chudoby a sociálního vyloučení, a zejména 
proti diskriminaci na základě pohlaví a 
dětí.

Odůvodnění

Je důležité věnovat větší pozornost ženám, které jsou obecně hlavními oběťmi chudoby a 
sociálního vyloučení, rovněž se zamyšlením nad chudobou dětí.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6 bod (2)

(2) podporou provádění pracovního práva 
EU posílením monitorování, školením 
odborníků, vypracováním pokynů a práce 
v síti mezi specializovanými subjekty;

(2) podporou provádění pracovního práva 
EU posílením monitorování, školením
odborníků, vypracováním pokynů a práce 
v síti mezi specializovanými subjekty, 
včetně odborů;

Odůvodnění

Zlepšení pracovních podmínek a snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání závisí na 
mnoha faktorech, zejména na typu pracovních vztahů, organizaci práce a odborném 
vzdělávání.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6 bod (3)
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(3) prováděním preventivních akcí a 
pěstováním kultury prevence v oblasti zdraví 
a bezpečnosti práce;

(3) prováděním preventivních akcí a 
pěstováním kultury prevence v oblasti zdraví 
a bezpečnosti práce, věnováním zvláštní 
pozornosti pracujícím ženám a ochraně 
mateřství, stanovením přesných limitů 
s cílem snížit počet pracovních úrazů a 
dopady nemocí z povolání;

Odůvodnění

Zlepšení pracovních podmínek a snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání závisí na 
mnoha faktorech, zejména na typu pracovních vztahů, organizaci práce a odborném 
vzdělávání.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 6 bod (4)

(4) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a otázkách politiky v souvislosti 
s pracovními podmínkami.

(4) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a otázkách politiky v souvislosti 
s pracovními podmínkami a kvalitou 
pracovních příležitostí ve všech formách 
(zejména pokud jde o bezpečnost, stabilitu, 
odborné vzdělávání, mzdy, pracovní 
podmínky a organizaci práce).

Odůvodnění

Zlepšení pracovních podmínek a snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání závisí na 
mnoha faktorech, zejména na typu pracovních vztahů, organizaci práce a odborném 
vzdělávání.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 bod (3)

(3) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a politických otázkách v souvislosti 
s diskriminací a systematickým 
začleňováním zásad nediskriminace do 
politik EU;

(3) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a politických otázkách v souvislosti 
s diskriminací a systematickým 
začleňováním zásad nediskriminace do 
politik EU horizontální formou;

Odůvodnění

Nutnost zviditelnit boj proti diskriminaci znamená rozvoj akcí a pořádání událostí, jako jsou 
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výroční konference a další konference, na které jsou zváni zástupci všech horizontů, čímž 
bude zajištěna integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Evropské unie.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 bod 4a (nový)

(4a) rozvojem činností s cílem navrhnout 
zlepšení týkající se jejího provádění, 
zejména výroční konference.

Odůvodnění

Nutnost zviditelnit boj proti diskriminaci znamená rozvoj akcí a pořádání událostí, jako jsou 
výroční konference a další konference, na které budou zváni zástupci všech horizontů, čímž 
bude zajištěna integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Evropské unie.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 8 nadpis

SEKCE 5: Rovnost pohlaví Program „Rovnost pohlaví 2013“

Odůvodnění

Nutnost většího zviditelnění provádění zásady rovnosti pohlaví ve všech politikách 
Společenství znamená rozvoj činností a pořádání událostí, jako výročních konferencí a 
dalších konferencí, na které budou zváni zástupci všech horizontů, čímž bude zajištěna 
integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Společenství a národních politik.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 8 úvodní věta

Sekce 5 bude podporovat účinné provádění 
principu rovnosti pohlaví a podporovat 
systematické přihlížení k otázce rovných 
příležitostí pro muže a ženy v politikách EU 
takto:

Tento podprogram Progressu bude v 
souladu se směrnicemi platnými v této 
oblasti podporovat účinné provádění 
principu rovnosti pohlaví a podporovat 
systematické přihlížení k otázce rovných 
příležitostí pro muže a ženy v politikách EU 
takto:

Odůvodnění

Nutnost většího zviditelnění provádění zásady rovnosti pohlaví ve všech politikách 
Společenství znamená rozvoj činností a pořádání událostí, jako výročních konferencí a 
dalších konferencí, na které budou zváni zástupci všech horizontů, čímž bude zajištěna 
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integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Společenství a národních politik.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 8 bod (3)

(3) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a politických otázkách v souvislosti 
s rovností pohlaví a prováděním zásady 
rovnosti pohlaví;

(3) zvyšováním povědomí, rozšiřováním 
informací a podporou dialogu o klíčových 
výzvách a politických otázkách v souvislosti 
s rovností pohlaví a prováděním zásady 
rovnosti pohlaví horizontální formou;

Odůvodnění

Nutnost většího zviditelnění provádění zásady rovnosti pohlaví ve všech politikách 
Společenství znamená rozvoj činností a pořádání událostí, jako výročních konferencí a 
dalších konferencí, na které budou zváni zástupci všech horizontů, čímž bude zajištěna 
integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Společenství a národních politik.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 8 bod 4a (nový)

(4a) rozvojem činností, které mají za cíl 
zlepšit její provádění, zejména 
organizováním výročního kulatého stolu, 
kterého se budou účastnit nevládní 
organizace a parlamentní výbory činné 
v oblasti práv žen.

Odůvodnění

Nutnost většího zviditelnění provádění zásady rovnosti pohlaví ve všech politikách 
Společenství znamená rozvoj činností a pořádání událostí, jako výročních konferencí a 
dalších konferencí, na které budou zváni zástupci všech horizontů, čímž bude zajištěna 
integrace a provádění této zásady v rámci všech politik Společenství a národních politik.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 9 odst. 1 písm. (a) odrážka 5a (nová)

- zveřejnění a šíření informačních 
vzdělávacích materiálů prostřednictvím 
internetu a dalších mediálních nosičů
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Odůvodnění

Je nutné věnovat zvláštní pozornost reáliím každé země, a to s ohledem na rozmanitost situací 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 1 písm. (b) odrážka 5a (nová)

 - uskutečňování výměn mezi místními 
činiteli Evropské unie s cílem podpořit 
přímou výměnu zkušeností a povědomí o 
zvláštnostech národních reálií.

Odůvodnění

Je nutné věnovat zvláštní pozornost reáliím každé země, a to s ohledem na rozmanitost situací 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 9 odst. 1 písm. (b) odrážka 5c (nová)

- organizování seminářů a konferencí 
s cílem upravit legislativu Společenství 
s ohledem na odlišné národní reálie.

Odůvodnění

Je nutné věnovat zvláštní pozornost reáliím každé země, a to s ohledem na rozmanitost situací 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 1 písm. (c) odrážka 1

- Přispění na provozní náklady klíčových sítí 
EU

- Přispění na provozní náklady klíčových sítí 
na národní úrovni a EU

Odůvodnění

Je nutné věnovat zvláštní pozornost reáliím každé země, a to s ohledem na rozmanitost situací 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 9 odst. 1 písm. (c) odrážka 8a (nová)
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- spolupráce mezi institucemi a místními 
národními subjekty

Odůvodnění

Je nutné věnovat zvláštní pozornost reáliím každé země, a to s ohledem na rozmanitost situací 
v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 1 odrážka 6

- nevládní organizace organizované na 
úrovni EU;

- národní nevládní organizace a nevládní 
organizace organizované na úrovni EU;

Odůvodnění

Komise má k dispozici velký počet jiných forem financování, z toho důvodu musí být to málo 
částek přidělených rámci Progresu využito na konkrétní akce spojené s prováděním 
programu.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 10 odst. 2

2. Pokud se týče akcí podle čl. 9 odst. 1 
písm. a) a b), může Komise také vstoupit do 
programu přímo.

2. Pokud se týče akcí podle čl. 9 odst. 1 
písm. a) a b), může Komise také vstoupit do 
programu přímo částkou, která nesmí 
překročit strop ve výši 1 % z celkových 
částek přidělených programu.

Odůvodnění

Komise má k dispozici velký počet jiných forem financování, z toho důvodu musí být to málo 
částek přidělených rámci Progresu využito na konkrétní akce spojené s prováděním 
programu.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 11 první pododstavec odrážka 2

- částečná dotace navazující na výzvu 
k předkládání návrhů. V tomto případě 
nesmí spolufinancování ze strany EU obecně 
překročit 80 % celkových výdajů 
vynaložených příjemcem. Jakákoli dotace 
přesahující tento strop může být poskytnuta 

- částečná dotace navazující na výzvu 
k předkládání návrhů. V tomto případě 
nesmí spolufinancování ze strany EU obecně 
překročit 90 % celkových výdajů 
vynaložených příjemcem. Jakákoli dotace 
přesahující tento strop může být poskytnuta 
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pouze za výjimečných okolnosti a po 
pečlivém přezkoumání.

pouze za výjimečných okolnosti a po 
pečlivém přezkoumání, zejména 
v regionech dotčených cílem 1 a 
v nejvzdálenějších regionech.

Odůvodnění

Finanční potíže, se kterými se často potýkají nevládní organizace a další sociální organizace 
činné v této oblasti, vyžadují navýšení spolufinancování ze strany Společenství, které by
v nejméně příznivých regionech mohlo být ještě vyšší.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 17 odst. 1

1. Finanční rámec pro provádění činností 
Společenství uvedených v tomto rozhodnutí 
v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 se stanoví ve výši 628,8 miliónů eur.

1. Finanční rámec pro provádění činností 
Společenství uvedených v tomto rozhodnutí 
v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013 se stanoví ve výši 700 miliónů eur a 
nebude zahrnovat částky přidělené 
Evropskému institutu pro rovnost pohlaví.

Odůvodnění

Následné navýšení přidělených částek, vycházející z potřeby dynamizovat zásahy jednotlivých 
subjektů činných v těchto důležitých sociálních oblastech, je potřebné pro zaručení 
adekvátního financování Progressu.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 17 odst. 2

2. Rozdělení financí mezi různé sekce musí 
respektovat následující spodní hranice:

2. Rozdělení financí mezi různé sekce musí 
respektovat následující spodní hranice:

Sekce 1 Zaměstnanost - 21% • Zaměstnanost – 20 %

Sekce 2 Sociální ochrana a začlenění - 28% • Sociální ochrana a začlenění – 25 %

Sekce 3 Pracovní podmínky - 8% • Pracovní podmínky – 10 %

Sekce 4 Boj proti diskriminaci a rozmanitost 
- 23%

• Boj proti diskriminaci a rozmanitost –
25 %

Sekce 5 Rovnost pohlaví - 8% • Rovnost pohlaví – 10 % (vyjma 
Evropského institutu pro rovnost 
pohlaví)
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Odůvodnění

Následné navýšení přidělených částek, vycházející z potřeby dynamizovat zásahy jednotlivých 
subjektů činných v těchto důležitých sociálních oblastech, je potřebné pro zaručení 
adekvátního financování Progressu.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 17 odst. 4

4. Roční přidělené položky rozpočtu 
schvaluje rozpočtový orgán v mezích 
finančního výhledu.

4. Roční přidělené položky rozpočtu 
schvaluje rozpočtový orgán.

Odůvodnění

Následné navýšení přidělených částek, vycházející z potřeby dynamizovat zásahy jednotlivých 
subjektů činných v těchto důležitých sociálních oblastech, je potřebné pro zaručení 
adekvátního financování Progressu.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 19 odst. 1

1. K zajištění pravidelného monitorování 
programu a umožnění nezbytných 
přeorientování, vypracuje Komise výroční 
zprávu o činnostech a předá ji 
programovému výboru uvedenému v článku 
13.

1. K zajištění pravidelného monitorování 
programu a umožnění nezbytných 
přeorientování, vypracuje Komise výroční 
zprávu o činnostech a předá ji 
programovému výboru uvedenému v článku 
13, jakož i Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

Evropský parlament musí sledovat hodnocení provádění Progressu a všech jeho 
podprogramů.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 19 odst. 2

2. Program podléhá střednědobému 
hodnocení na úrovni různých sekcí 
s rekapitulací programu, aby byl změřen 
pokrok dosažený vzhledem k vlivu 
programových cílů a jeho přidaná hodnota 
pro EU. Toto hodnocení může být doplněno 
o průběžná hodnocení. Tato hodnocení 

2. Program podléhá střednědobému 
hodnocení na úrovni různých sekcí 
s rekapitulací programu, aby byl změřen 
pokrok dosažený vzhledem k vlivu 
programových cílů a jeho přidaná hodnota 
pro EU. Toto hodnocení může být doplněno 
o průběžná hodnocení. Tato hodnocení 
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budou prováděna Komisí s pomocí externích 
odborníků. Až budou k dispozici jejich 
výsledky, uvedou se ve zprávě o činnosti 
uvedené v odstavci 1.

budou prováděna Komisí s pomocí externích 
odborníků. Až budou k dispozici jejich 
výsledky, uvedou se ve zprávě o činnosti 
uvedené v odstavci 1a zašlou Evropskému 
parlamentu.

Odůvodnění

Evropský parlament musí sledovat hodnocení provádění Progressu a všech jeho 
podprogramů.
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