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KORT BEGRUNDELSE

1. Med det mål at forenkle og rationalisere den eksisterende situation har Kommissionen 
afgivet et enkelt, integreret program for beskæftigelse og social solidaritet (Progress), som 
dækker perioden 2007-2013 og omfatter fire handlingsprogrammer, som på nuværende 
tidspunkt er i kraft i gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 
samt en række budgetposter, der er forbundet med arbejdsvilkår. Kommissionen foreslår et 
tilskud på kun 628,8 millioner EUR for hele perioden og et samfinansieringsniveau på kun 
80 % af modtagerens udgifter. Dette er indlysende utilstrækkeligt til det sociale område. 

Programmet består af fem sektioner:

− beskæftigelse;
− social beskyttelse og inddragelse;
− arbejdsvilkår;
− bekæmpelse af forskelsbehandling og forskelligartethed;
− ligestilling mellem mænd og kvinder.

Det tilstræber således at samle de på nuværende tidspunkt eksisterende programmer under et 
enkelt finansielt instrument i EU, nemlig programmerne:

− Rådets afgørelse 2000/750/EF af 27. november 2000 - Fællesskabets handlingsprogram 
for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006);

− Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 - EF-handlingsprogram vedrørende 
fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005);

− Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 50/2002/EF af 7. december 2001 - oprettelse af 
EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af 
social udstødelse;

− Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1145/2002/EF af 10. juni 2002 - Fællesskabets 
tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet og aktiviteter, der gennemføres 
vedrørende arbejdsvilkår. 

2. Der fremsættes vedrørende det særlige spørgsmål om ligestilling mellem mænd og kvinder 
og i lyset af den udtalelse, som Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling vedtog den 
28. januar 2005 om 'politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013', som 
jeg også var ordfører for, og især punkt 1, 2, 3 og 5 deri, der afviser idéen om at lade 
programmet om ligestilling mellem mænd og kvinder komme ind under Progress-paraplyen 
og i betragtning af behovet for at afsætte ekstra finansielle ressourcer og huske, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder ligesom alle EF's politikker skal gælde generelt, herunder inden for 
udgiftsområder som f.eks. strukturfondene, en række ændringsforslag. Disse omfatter: 

− en særlig budgetpost for ligestilling mellem mænd og kvinder med skabelsen af et 
'ligestilling mellem mænd og kvinder 2013'-program og en ny finansieringsbestemmelse 
for det fremtidige Europæiske Institut for Kønsforskning (der ikke skal ind under 
Progress). Det er nødvendigt at gøre kampen for reel ligestilling mellem mænd og 
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kvinder mere synlig ved etablering af snævrere forbindelser mellem konkrete aktioner i 
delprogrammerne og de eksisterende direktiver;

− revision af programmet i 2010 med mulighed for tilpasning af målsætningerne og de 
finansielle midler efter en vurdering af dets gennemførelse;

− udvidelse af programmets målsætninger med henblik på præcisering vedrørende 
udvekslinger mellem organisationer, kønsbetinget vurdering af udviklingen med hensyn 
til ligestilling, arbejds- og ansættelsesvilkår i EU; vurdering af betydningen af EU's 
politikker, navnlig af den europæiske beskæftigelsesstrategi, for skabelsen af flere og 
bedre job og kvinders situation og deltagelse i de forskellige programmer;

− behovet for at understrege aktioner, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, 
som tilstræber at bekæmpe forskelsbehandling i adgangen til beskæftigelse, 
karriereudvikling, løn og uddannelse, og at bekæmpe årsagerne til fattigdom og social 
udstødelse, især forskelsbehandling, der er forbundet med køn, eller som påvirker børn, 
med henblik på at fokusere mere på kvinder, der generelt er hovedofrene for fattigdom og 
social udstødelse, også med følger for børnefattigdom;

− behovet for at være særligt opmærksom på arbejdende kvinder og beskyttelse af kvinder i 
forbindelse med graviditet og barsel, idet der sættes præcise mål for en reduktion af 
erhvervsulykker og -sygdomme;

− behovet for at gøre gennemførelsen og vurderingen af programmet for ligestilling mellem 
mænd og kvinder mere synlig ved hjælp af en årlig rundbordskonference, der omfatter 
medlemmer af de nationale parlamenters ligestillingsudvalg eller udvalg, der svarer 
hertil, og repræsentanter for ngo'er, Europa-Parlamentet, Kommissionen osv.;

− forhøjelse af Fællesskabets samfinansieringssats til en grundsats på 90 % i betragtning af 
de problemer, der opleves af ngo'er og andre sociale organisationer, der arbejder inden 
for disse områder;

− forhøjelse af det finansielle tilskud til 700 millioner EUR og ændring af planen. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 1
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Med denne afgørelse vedtages 
fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og 
social solidaritet, benævnt "Progress", med 
henblik på at yde økonomisk støtte til 
gennemførelsen af EU's målsætninger inden 
for beskæftigelse og social- og 
arbejdsmarkedspolitik og således bidrage til 
virkeliggørelse af målene under Lissabon-
strategien inden for disse områder. Det skal 
løbe fra den 1. januar 2007 til den 31. 
december 2013.

Med denne afgørelse vedtages 
fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og 
social solidaritet, benævnt "Progress", med 
henblik på at yde økonomisk støtte til 
gennemførelsen af EU's målsætninger inden 
for beskæftigelse og social- og 
arbejdsmarkedspolitik og således bidrage til 
virkeliggørelse af målene under Lissabon-
strategien inden for disse områder. Det skal 
løbe fra den 1. januar 2007 til den 31. 
december 2013. Ligestilling mellem mænd 
og kvinder skal have sin egen budgetpost 
med skabelsen af et "Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder 2013"-program og nye 
finansieringsmuligheder for det fremtidige 
Europæiske Institut for Kønsforskning. 
Programmet skal revideres i 2010 med 
eventuel tilpasning af målsætningerne og 
de finansielle midler efter en vurdering af 
dets gennemførelse. 

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre kampen for reel ligestilling mellem mænd og kvinder mere synlig ved 
etablering af snævrere forbindelser mellem konkrete aktioner i delprogrammerne og de 
eksisterende direktiver.

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 1

1. Forbedring af kendskabet til og 
forståelsen af de forhold, der er 
fremherskende i medlemsstaterne (og i 
andre deltagerlande), gennem analyser, 
evaluering og nøje overvågning af 
politikker;

1. Forbedring af kendskabet til og 
forståelsen af de forhold, der er 
fremherskende i medlemsstaterne (og i 
andre deltagerlande), gennem analyser, 
evaluering og nøje overvågning af 
politikker og udvekslinger;

Begrundelse

Der er behov for en præcisering af målsætningerne. 
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Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 2

2. Støtte til udvikling af statistiske redskaber 
og metoder samt fælles indikatorer inden for 
de områder, der dækkes af programmet;

2. Støtte til udvikling af statistiske redskaber 
og metoder samt fælles indikatorer inden for 
de områder, der dækkes af programmet, idet 
der gives mulighed for en passende 
vurdering på basis af køn af udviklingen i 
arbejds- og ansættelsesvilkår i EU med 
særlig henvisning til fattigdomsgrænsen og 
social udstødelse, uligheder i indkomst og 
løn, arbejdsløshed og arbejdskvalitet, med 
henvisning til alle sektionerne (fra 
arbejdsvilkår til faglig videreuddannelse);

Begrundelse

Der er behov for en præcisering af målsætningerne. 

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 3

3. Støtte til og overvågning af 
gennemførelsen af EU-lovgivningen og 
politiske målsætninger i medlemsstaterne 
samt vurdering af disses betydning;

3. Støtte til og overvågning af 
gennemførelsen af EU-lovgivningen og 
politiske målsætninger i medlemsstaterne 
samt vurdering af disses betydning med 
særlig henvisning til betydningen af den 
europæiske beskæftigelsesstrategi for 
skabelsen af flere og bedre job og kvinders 
deltagelse i de forskellige programmer;

Begrundelse

Der er behov for præcisering af målsætningerne.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 6

6. Forøgelse af de vigtigste EU-netværks 
evne til at fremme og støtte EU-politikker.

6. Forøgelse af de vigtigste EU-netværks 
evne til at fremme og støtte EU-politikker og 
aktioner med henblik på forbedring af 
arbejds- og ansættelsesvilkår i EU. 

Begrundelse

Der er behov for en præcisering af målsætningerne.
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Ændringsforslag 6
Artikel 3, indledning

Programmet inddeles i følgende 5 sektioner: Programmet inddeles i 5 selvstændige 
delprogrammer:

Begrundelse

Programmets målsætninger, især ligestilling mellem mænd og kvinder, bør gøres mere synlige. 

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 5

5. Ligestilling mellem mænd og kvinder 5. Ligestilling mellem mænd og kvinder 
2013

Begrundelse

Programmets målsætninger, især ligestilling mellem mænd og kvinder, bør gøres mere synlige. 

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1

1. Forbedring af kendskabet til 
beskæftigelsessituationen, navnlig gennem 
analyser og undersøgelser og udvikling af 
statistikker og indikatorer;

1. Forbedring af kendskabet til 
beskæftigelsessituationen, navnlig gennem 
analyser og undersøgelser og udvikling af 
statistikker og indikatorer fordelt på køn;

Begrundelse

Der skal klart tages højde for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 2
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2. Overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af de europæiske 
retningslinjer for beskæftigelsen og 
henstillinger samt analyse af samspillet 
mellem disse retningslinjer og andre 
politikområder;

2. Overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af de europæiske 
retningslinjer for beskæftigelsen og 
henstillinger og deres betydning samt 
analyse af samspillet mellem disse 
retningslinjer og andre politikområder;

Begrundelse

Der skal klart tages højde for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 3

3. Tilrettelæggelse af udvekslinger af 
politikker og processer og fremme af 
gensidige læringsprocesser i forbindelse med 
de europæiske retningslinjer for 
beskæftigelsen;

3. Tilrettelæggelse af udvekslinger af 
politikker og processer og fremme af 
gensidige læringsprocesser i forbindelse med 
de europæiske retningslinjer for 
beskæftigelsen eller af undersøgelser og 
forslag med henblik på en forbedring eller 
mulig revision deraf;

Begrundelse

Der skal klart tages højde for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. med særlig vægt på aktioner til fremme 
af ligestilling mellem mænd og kvinder og 
med henblik på bekæmpelse af 
forskelsbehandling i adgangen til arbejde, 
karriereudvikling, løn og uddannelse.

Begrundelse

Der skal klart tages højde for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 1

1. Forbedring af kendskabet til 
fattigdomsspørgsmål, social beskyttelse og 

1. Forbedring af kendskabet til 
fattigdomsspørgsmål, social beskyttelse og 
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politikker til fordel for social integration, 
navnlig ved hjælp af analyser og 
undersøgelser samt udvikling af statistikker 
og indikatorer;

politikker til fordel for social integration, 
navnlig ved hjælp af analyser og 
undersøgelser samt udvikling af statistikker 
og indikatorer fordelt efter køn;

Begrundelse

Det er nødvendigt i højere grad at fokusere på kvinder, der generelt er hovedofrene for 
fattigdom og social udstødelse, også med følger for børnefattigdom.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 2

2. Overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af den åbne 
koordinationsmetode inden for social 
beskyttelse og integration samt analyse af 
samspillet mellem denne åbne 
koordinationsmetode og andre 
politikområder;

2. Overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af den åbne 
koordinationsmetode inden for social 
beskyttelse og integration samt analyse af 
samspillet mellem denne åbne 
koordinationsmetode og andre 
politikområder og dens betydning på 
nationalt plan og fællesskabsplan;

Begrundelse

Det er nødvendigt i højere grad at fokusere på kvinder, der generelt er hovedofrene for 
fattigdom og social udstødelse, også med følger for børnefattigdom.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 3

3. Tilrettelæggelse af udvekslinger af 
politikker og processer og fremme af 
gensidige læringsprocesser i forbindelse med 
strategien for social beskyttelse og 
integration;

3. Tilrettelæggelse af udvekslinger af 
politikker og processer og fremme af 
gensidige læringsprocesser i forbindelse med 
strategien for social beskyttelse og 
integration med det formål at forbedre den 
sociale beskyttelse, hvilket bidrager til 
social fremgang og sikrer opadgående 
harmonisering af sociale rettigheder i EU;
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Begrundelse

Det er nødvendigt i højere grad at fokusere på kvinder, der generelt er hovedofrene for 
fattigdom og social udstødelse, også med følger for børnefattigdom.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 5 a (nyt)

(5.a) med særlig vægt på aktioner til 
fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder og med henblik på bekæmpelse af 
årsagerne til fattigdom og social udstødelse, 
især kønsdiskriminering og den 
diskriminering, der påvirker børn.

Begrundelse

Det er nødvendigt i højere grad at fokusere på kvinder, der generelt er hovedofrene for 
fattigdom og social udstødelse, også med følger for børnefattigdom.

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 2

2. Støtte til gennemførelsen af EU's 
arbejdsmarkedslovgivning gennem øget 
overvågning, uddannelse af forskellige 
aktører, udvikling af vejledninger og 
netværkssamarbejde blandt specialiserede 
organer;

2. Støtte til gennemførelsen af EU's 
arbejdsmarkedslovgivning gennem øget 
overvågning, uddannelse af forskellige 
aktører, udvikling af vejledninger og 
netværkssamarbejde blandt specialiserede 
organer, herunder fagforeninger;

Begrundelse

Forbedring af arbejdsvilkår og reduktion af erhvervsulykker og -sygdomme er afhængig af 
mange andre faktorer, herunder arbejdsmarkedsforholdene og arbejdets og uddannelsens 
tilrettelæggelse.
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Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 3

3. Iværksættelse af forebyggende 
foranstaltninger og fremme af en 
forebyggelseskultur inden for arbejdsmiljø;

3. Iværksættelse af forebyggende 
foranstaltninger og fremme af en 
forebyggelseskultur inden for arbejdsmiljø, 
idet der særligt fokuseres på arbejdende 
kvinder og beskyttelse af kvinder i 
forbindelse med graviditet og barsel med 
det formål at reducere erhvervsulykker og -
sygdomme;

Begrundelse

Forbedring af arbejdsvilkår og reduktion af erhvervsulykker og -sygdomme er afhængig af 
mange andre faktorer, herunder arbejdsmarkedsforholdene og arbejdets og uddannelsens 
tilrettelæggelse.

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 4

4. Styrkelse af bevidstheden og udbredelsen 
af oplysninger samt fremme af debatten om 
de væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår.

4. Styrkelse af bevidstheden og udbredelsen 
af oplysninger samt fremme af debatten om 
de væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår og 
arbejdskvalitet i alle sektionerne (især 
sikkerhed, sikkerhed i ansættelsen, 
uddannelse, løn og arbejdets vilkår og 
tilrettelæggelse).

Begrundelse

Forbedring af arbejdsvilkår og reduktion af erhvervsulykker og -sygdomme er afhængig af 
mange andre faktorer, herunder arbejdsmarkedsforholdene og arbejdets og uddannelsens 
tilrettelæggelse.

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 3

3. Forbedring af kendskabet, spredning af 
oplysninger og fremme af debatten om de 
væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og 
mainstreaming af bekæmpelse af 
forskelsbehandling i EU-politikker;

3. Forbedring af kendskabet, spredning af 
oplysninger og fremme af debatten om de 
væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og 
mainstreaming af bekæmpelse af 
forskelsbehandling i EU-politikker på 
horisontalt grundlag;



PE 355.364v01-00 12/19 PA\556865DA.doc

DA

Begrundelse

Behovet for at gøre kampen mod forskelsbehandling mere synlig kræver udvikling af aktioner og 
afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, hvor der samles så bred en vifte af 
deltagere som muligt, med henblik på at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i 
alle fællesskabspolitikker.

Ændringsforslag 20
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

(4.a) udvikling af aktioner med henblik på 
forslag til forbedringer i gennemførelsen, 
navnlig en årlig konference.

Begrundelse

Behovet for at gøre kampen mod forskelsbehandling mere synlig kræver udvikling af aktioner og 
afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, hvor der samles så bred en vifte af 
deltagere som muligt, med henblik på at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i 
alle fællesskabspolitikker.

Ændringsforslag 21
Artikel 8, titel

SEKTION 5. Ligestilling mellem mænd og 
kvinder

'Ligestilling mellem mænd og kvinder 
2013'-programmet

Begrundelse

Behovet for at gøre integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker mere synlig 
kræver udvikling af aktioner og afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, der 
omfatter så bred en vifte af deltagere som muligt, og udvekslinger af erfaringer med henblik på 
at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i alle fællesskabspolitikker og nationale 
politikker.

Ændringsforslag 22
Artikel 8, indledning
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Under sektion 5 støttes effektiv 
gennemførelse af princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og fremme af 
mainstreaming heraf i EU-politikker 
gennem:

Under dette delprogram af Progress støttes 
effektiv gennemførelse af princippet om 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
fremme af mainstreaming heraf i EU-
politikker, idet der tages højde for de 
gældende direktiver på dette område, 
gennem: 

Begrundelse

Behovet for at gøre integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker mere synlig 
kræver udvikling af aktioner og afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, der 
omfatter så bred en vifte af deltagere som muligt, og udvekslinger af erfaringer med henblik på 
at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i alle fællesskabspolitikker og nationale 
politikker.

Ændringsforslag 23
Artikel 8, stk. 3

3. Styrkelse af bevidstheden og udbredelsen 
af oplysninger samt fremme af debatten om 
de væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
ligestillingsaspektet;

3. Styrkelse af bevidstheden og udbredelsen 
af oplysninger samt fremme af debatten om 
de væsentligste udfordringer og politiske 
spørgsmål vedrørende ligestilling mellem 
mænd og kvinder og integrering af 
ligestillingsaspektet på horisontalt 
grundlag;

Begrundelse

Behovet for at gøre integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker mere synlig 
kræver udvikling af aktioner og afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, der 
omfatter så bred en vifte af deltagere som muligt, og udvekslinger af erfaringer med henblik på 
at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i alle fællesskabspolitikker og nationale 
politikker.

Ændringsforslag 24
Artikel 8, stk. 4 a (nyt)
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4.a udvikling af aktioner med henblik på 
forbedring af gennemførelsen, navnlig 
afholdelse af en årlig 
rundbordskonference, der navnlig omfatter 
ngo'er og parlamentariske udvalg for 
kvinders rettigheder.

Begrundelse

Behovet for at gøre integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker mere synlig 
kræver udvikling af aktioner og afholdelse af arrangementer som f.eks. årlige konferencer, der 
omfatter så bred en vifte af deltagere som muligt, og udvekslinger af erfaringer med henblik på 
at sikre integrering og gennemførelse af dette princip i alle fællesskabspolitikker og nationale 
politikker.

Ændringsforslag 25
Artikel 9, stk. 1, litra a, led 5 a (nyt)

- Offentliggørelse og udbredelse af 
oplysninger og uddannelsesmateriale via 
internettet eller andre medier

Begrundelse

Der bør rettes større opmærksomhed mod de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat i 
betragtning af de forskellige situationer, der findes i EU. 

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 1, litra b, led 5 a (nyt)

- Udvekslinger mellem lokale EU-
medarbejdere som et middel til at fremme 
den direkte udveksling af erfaringer og 
bevidsthed om nationale forholds specifikke 
natur;
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Begrundelse

Der bør rettes større opmærksomhed mod de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat i 
betragtning af de forskellige situationer, der findes i Fællesskabet. 

Ændringsforslag 27
Artikel 9, stk. 1, litra b, led 5 b (nyt)

- Tilrettelæggelse af seminarer og 
konferencer med henblik på tilpasning af 
EU-lovgivningen til forskellige nationale 
forhold;

Begrundelse

Der bør rettes større opmærksomhed mod de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat i 
betragtning af de forskellige situationer, der findes i EU. 

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 1, litra c, led 1

- Støtte til de vigtigste EU-netværks 
driftsomkostninger

- Støtte til de vigtigste nationale netværks 
og EU-netværks driftsomkostninger

Begrundelse

Der bør rettes større opmærksomhed mod de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat i 
betragtning af de forskellige situationer, der findes i EU. 

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 1, litra c, led 8 a (nyt)

- Samarbejde mellem institutioner og lokale 
nationale medarbejdere
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Begrundelse

Der bør rettes større opmærksomhed mod de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat i 
betragtning af de forskellige situationer, der findes i EU. 

Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 1, led 6

- Ikke-statslige organisationer på EU-plan; - Ikke-statslige organisationer, både på 
nationalt plan og på EU-plan;

Begrundelse

Kommissionen har mange andre former for finansiering, og Progress' begrænsede budget bør 
kun anvendes til særlige tilfælde, der er forbundet med gennemførelsen af programmet. 

Ændringsforslag 31
Artikel 10, stk. 2

2. Kommissionen kan også deltage direkte i 
programmet, når det drejer sig om 
gennemførelse af de aktioner som beskrevet 
i artikel 9, stk. 1, litra a) og b).

2. Kommissionen kan også deltage direkte i 
programmet, når det drejer sig om 
gennemførelse af de aktioner som beskrevet 
i artikel 9, stk. 1, litra a) og b), med hensyn 
til en sum, som ikke må overstige 1 % af det 
samlede beløb under posterne for 
programmet.

Begrundelse

Kommissionen har mange andre former for finansiering, og Progress' begrænsede budget bør 
kun anvendes til særlige tilfælde, der er forbundet med gennemførelsen af programmet. 

Ændringsforslag 32
Artikel 11, nr. 1, led 2

- Begrænset støtte efter indkaldelse af 
forslag. I dette tilfælde kan EU's 
samfinansiering normalt ikke overstige 80 %
af de samlede udgifter afholdt af 

- Begrænset støtte efter indkaldelse af 
forslag. I dette tilfælde kan EU's 
samfinansiering normalt ikke overstige 90 %
af de samlede udgifter afholdt af 
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modtageren. Der kan kun tildeles støtte, som 
overstiger dette loft, i særlige tilfælde og 
efter nøje undersøgelse.

modtageren. Der kan kun tildeles støtte, som 
overstiger dette loft, i særlige tilfælde, især 
til regioner, der er omfattet af målsætning 
1, og regioner med meget perifer 
beliggenhed.

Begrundelse

De økonomiske problemer, som de fleste ngo'er og andre sociale organisationer, der arbejder 
inden for disse områder, har oplevet, giver anledning til en stigning i Fællesskabets 
samfinansieringssats. Satsen kunne være endnu højere for de mindst begunstigede regioner. 

Ændringsforslag 33
Artikel 17, stk. 1

1. Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af de fællesskabsaktiviteter, 
som er omfattet af denne afgørelse, er for 
perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013 på 628,8 millioner EUR.

Det finansielle referencegrundlag til 
gennemførelse af de fællesskabsaktiviteter, 
som er omfattet af denne afgørelse, er for 
perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 
2013 på 700 millioner EUR og omfatter 
ikke posterne for Europæisk Institut for 
Kønsforskning.

Begrundelse

Hvis Progress skal finansieres på en rimelig måde, skal der ske en væsentlig stigning i 
budgetposterne i lyset af behovet for at øge forskellige agenters deltagelse i disse væsentlige 
sociale områder. 

Ændringsforslag 34
Artikel 17, stk. 2

2. I forbindelse med udgiftsplanen for de 
forskellige sektioner skal følgende 
mindstegrænser respekteres:

Område 1 Beskæftigelse - 21%
Område 2 Social beskyttelse og inddragelse 
- 28%
Område 3 Arbejdsvilkår - 8%
Område 4 Bekæmpelse af 
forskelsbehandling og forskelligartethed -

2. I forbindelse med udgiftsplanen for de 
forskellige sektioner skal følgende 
mindstegrænser respekteres:

• Beskæftigelse - 20%
• Social beskyttelse og inddragelse -

25%
• Arbejdsvilkår - 10%
• Bekæmpelse af forskelsbehandling 
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23%
Område 5 Ligestilling mellem mænd og 
kvinder - 8%

og forskelligartethed - 25%
• Ligestilling mellem mænd og 

kvinder - 10% (eksklusive 
Europæisk Institut for 
Kønsforskning)

Begrundelse

Hvis Progress skal finansieres på en rimelig måde, skal der ske en væsentlig stigning i 
budgetposterne i lyset af behovet for at øge forskellige agenters deltagelse i disse væsentlige 
sociale områder.

 

Ændringsforslag 35
Artikel 17, stk. 4

4. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for rammerne af 
de finansielle overslag.

4. De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden.

Begrundelse

Hvis Progress skal finansieres på en rimelig måde, skal der ske en væsentlig stigning i 
budgetposterne i lyset af behovet for at øge forskellige agenters deltagelse i disse væsentlige 
sociale områder. 

Ændringsforslag 36
Artikel 19, stk. 1

1. Med henblik på at sikre regelmæssigt 
tilsyn med programmet og muliggøre 
nødvendige programomlægninger 
udarbejder Kommissionen hvert år 
aktivitetsrapporter, som forelægges det 
programudvalg, som er omhandlet i artikel 
13.

1. Med henblik på at sikre regelmæssigt 
tilsyn med programmet og muliggøre 
nødvendige programomlægninger 
udarbejder Kommissionen hvert år 
aktivitetsrapporter, som forelægges det 
programudvalg, som er omhandlet i artikel 
13, og Europa-Parlamentet.

Begrundelse
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Europa-Parlamentet skal overvåge gennemførelsen af Progress og alle dets delprogrammer.

Ændringsforslag 37
Artikel 19, stk. 2

2. Programmet underkastes også en 
midtvejsevaluering på sektionsniveau - i den 
forbindelse udarbejdes der også en oversigt 
over programmet - med henblik på at måle 
den virkning, som programmets 
målsætninger har haft, og merudbyttet heraf 
på EU-plan. Denne vurdering kan suppleres 
med løbende evalueringer. Disse 
gennemføres af Kommissionen med bistand 
fra eksterne eksperter. I de 
aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 1, 
redegøres der for resultaterne heraf.

2. Programmet underkastes også en 
midtvejsevaluering på sektionsniveau - i den 
forbindelse udarbejdes der også en oversigt 
over programmet - med henblik på at måle 
den virkning, som programmets 
målsætninger har haft, og merudbyttet heraf 
på EU-plan. Denne evaluering kan suppleres 
med løbende evalueringer. Disse 
gennemføres af Kommissionen med bistand 
fra eksterne eksperter. I de 
aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 1, 
redegøres der for resultaterne heraf, og de 
forelægges Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal overvåge gennemførelsen af Progress og alle dets delprogrammer.
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