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RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bizottság a jelenlegi helyzet egyszerűsítése és racionalizálása céljával egy a 2007–2013 
közötti időszakra szóló egyedülálló, integrált foglalkoztatási és szociális szolidaritási 
programot (PROGRESS) hoz létre. Ez a program négy, a szociálpolitikai menetrendet 
ténylegesen végrehajtó szakosított közösségi cselekvési programot és számos, a 
munkaügyi helyzettel kapcsolatos költségvetési tételt foglal magában. A Bizottság a 
tárgyidőszakra csupán 628,8 millió euró előirányzását és a kedvezményezettek kiadásainak 
mindössze maximum 80%-áig történő társfinanszírozását indítványozza, ami a szociális 
szférában nyilvánvalóan nem elegendő.

A program öt szakaszból áll:

- foglalkoztatás
- szociális védelem és befogadás
- munkakörülmények
- a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és sokféleség
- nemek közötti egyenlőség

Így egyetlen finanszírozási eszközben próbálja egyesíteni a már létező programokat:

- a 2000. november 27-i 2000/750/EK tanácsi határozattal létrehozott, a megkülönböztetés 
elleni küzdelemről szóló közösségi intézkedési programot (2001-2006)

- a 2000. december 20-i 2001/51/EK tanácsi határozattal létrehozott, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló közösségi cselekvési programot (2001-2005)

- a 2001. december 7-i 50/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemről szóló közösségi cselekvési programot 

- a 2002. június 10-i 1145/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban 
megfogalmazott, a foglalkoztatás területére vonatkozó közösségi ösztönző intézkedéseket

2. Ezért számos módosítási javaslat kerül benyújtásra, tekintettel a nemek közötti 
egyenlőségnek szentelt különleges figyelemre és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
2005. január 28-án elfogadott véleményére a „kibővített Unió (2007–2013) politikai 
kihívásairól és költségvetési eszközeiről” (melynek előadója a jelen véleményt is 
készítette), különösen annak 1., 2., 3. és 5. pontjára. Ezekből kitűnik a nemek közötti 
egyenlőségről szóló programnak a PROGRESS programba való beolvasztásának 
elutasítása, aláhúzásra kerül a finanszírozás növelésének szükségessége, és felhívják a 
figyelmet arra, hogy a nemek közötti egyenlőségnek át kell szőnie a különböző területeket, 
és valamennyi közösségi politikában – különösen a költségvetés főbb területein, mint 
például a strukturális alapokban – alkalmazandónak kell lennie. A módosítási javaslatok a 
következő elemeket fejtik ki:

- A nemek közötti egyenlőség számára külön költségvetési tételt kell létrehozni egy „Nemek 
közötti egyenlőség 2013” nevű program kialakításával és a leendő, a PROGRESS 
programnak részét nem képező Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete új 
finanszírozási eszközeinek megteremtésével.
Ez azt jelenti, hogy kompromisszumot kell találni a nemek közötti valódi egyenlőségért 



PE 355.364v01-00

Külső fordítás 4/19 PA\556865HU.doc

HU

folytatott harc nyilvánosabbá tétele, valamint az alprogramok és a létező irányelvek 
konkrét intézkedései közti jobb illeszkedés kialakítása között.

- A program 2010-ben felülvizsgálásra kerül; a megvalósítás értékelése után a célok és 
pénzügyi eszközök esetlegesen módosíthatóak.

- A program céljainak körét a tisztánlátás érdekében ki kell terjeszteni, többek között a 
szervezetek közti cserékre valamint az Európai Unión belüli egyenlőség és a társadalmi- és 
munkafeltételek fejlődésének nemenkénti elemzésére; vizsgálni kell a közösségi politikák, 
különösen a több és jobb minőségű munkahely teremtéséről, valamint a nők különböző 
programokban való részvételéről szóló Európai Foglalkoztatási Stratégia hatásait.

- Különös figyelmet kell szentelni a nemek közötti egyenlőséget ösztönző intézkedésekre, 
valamint azokra, amelyek a munkahelyhez való jutásban, a karrierfejlődésben, a 
fizetésekben, a szakképzésben előforduló hátrányos megkülönböztetés elleni harcot, illetve 
a szegénység okai és a – különösen a nemi megkülönböztetésből eredő és a gyerekeket 
érintő – társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet célozzák; elsősorban a nők helyzetét kell 
szem előtt tartani, hiszen általában őket sújtja leginkább a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés, de mindeközben hasonló figyelemmel kell lenni a gyermekek 
elszegényedésére is.

- Különös figyelmet kell fordítani a dolgozó nőkre és a gyermekszülés védelmére, pontos 
korlátokat határozva meg a munkahelyi balesetek és a foglalkozásból eredő betegségek 
kialakulásának megelőzésére.

- Nagyobb nyilvánosságot szükséges biztosítani a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
program végrehajtásának és kiértékelésének egy olyan, évenként sorra kerülő 
kerekasztal-konferencia megszervezésével, melyben részt vesznek a parlamentek 
esélyegyenlőségi bizottságai, vagy a hasonló rendeltetésű tagállami szervezetek tagjai, 
illetve a civil szervezetek, az Európai Parlament, a Bizottság stb.

- A közösségi társfinanszírozást 90%-ra kell növelni, tekintettel az ezen a területen működő 
civil szervezetek és más társadalmi szerveződések nehézségeire.

- A pénzügyi keret 700 millió euróra való felemelése és a keret felosztásának módosítása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe építse be a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. cikk

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Ez a határozat létrehozza a Közösség 
PROGRESS elnevezésű foglalkoztatási és 
szociális szolidaritási programját abból a 
célból, hogy pénzügyileg támogassa az 
Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását 
a foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területein, és ezzel hozzájáruljon ezeken a 
területeken a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez. A program 2007. 
január 1-jétől 2013. december 31-ig 
működik.

Ez a határozat létrehozza a Közösség 
PROGRESS elnevezésű foglalkoztatási és 
szociális szolidaritási programját abból a 
célból, hogy pénzügyileg támogassa az 
Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását 
a foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területein, és ezzel hozzájáruljon ezeken a 
területeken a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez. A program 2007. 
január 1-jétől 2013. december 31-ig 
működik. A nemek közötti egyenlőség 
számára saját költségvetési tétel jön létre 
egy „Nemek közötti egyenlőség 2013” 
elnevezésű program kialakítása és a leendő 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete új finanszírozási eszközeinek 
megteremtése révén. A program 2010-ben 
felülvizsgálatra kerül, a megvalósítás 
értékelése után a célok és pénzügyi 
eszközök esetlegesen módosíthatóak.

Indokolás

Nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a nemek közötti valódi egyenlőség eléréséért 
folytatott harcnak, és ki kell hangsúlyozni az alprogramok konkrét cselekményei és a létező 
irányelvek összefonódását.

Módosítás: 2
2. cikk, 1. pont 

(1) a tagállamokban (és más részt vevő 
országokban) uralkodó helyzet jobb 
megismerése és megértése az alkalmazott 
politikák elemzésén, kiértékelésén és szoros 
nyomon követésén keresztül;

(1) a tagállamokban (és más részt vevő 
országokban) uralkodó helyzet jobb 
megismerése és megértése az alkalmazott 
politikák és a változások elemzésén, 
kiértékelésén és szoros nyomon követésén 
keresztül;

Indokolás

A célkitűzéseket pontosabban kell meghatározni.

Módosítás: 3
2. cikk, 2. pont
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(2) statisztikai eszközök, módszerek és 
közösen használható jelzőszámok 
kidolgozásának támogatása a program által 
lefedett területeken;

(2) olyan statisztikai, eszközök, módszerek 
és közösen használható jelzőszámok 
kidolgozásának támogatása a program által 
lefedett területeken, melyek segítségével a 
valóságnak megfelelően, nemenként lehet 
értékelni az Európai Unióban a társadalmi 
helyzetet és a munkafeltételeket, különös 
tekintettel a szegénységi küszöbre és a 
társadalmi kirekesztésre, a bevételek és a 
fizetések különbözőségére, a 
munkanélküliségre és a munkahely minden 
tekintetben (a munkakörülményektől a 
munkahelyi képzésig) vizsgált minőségére;

Indokolás

A célkitűzéseket pontosabban kell meghatározni.

Módosítás: 4
2. cikk, 3. pont

(3) a közösségi jog és a politikai 
célkitűzések végrehajtásának támogatása és 
figyelemmel kísérése a tagállamokban és 
azok hatásainak felmérése;

(3) a közösségi jog és a politikai 
célkitűzések végrehajtásának támogatása és 
figyelemmel kísérése a tagállamokban és 
azok, különösen a több és jobb minőségű 
munkahely teremtéséről, valamint a nők 
különböző programokban való részvételéről 
szóló Európai Foglalkoztatási Stratégia
hatásainak felmérése;

Indokolás

A célkitűzéseket pontosabban kell meghatározni.

Módosítás: 5
2. cikk, 6. pont

(6) az alapvető fontosságú EU-hálózatok 
képességének erősítése az uniós politikák 
előmozdítására és támogatására.

(6) az alapvető fontosságú EU-hálózatok 
képességének erősítése az uniós, valamint az 
Európai Unió társadalmi és foglalkoztatási 
helyzetének javítását célzó nemzeti politikák 
előmozdítására és támogatására.
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Indokolás

A célkitűzéseket pontosabban kell meghatározni.

Módosítás: 6
3. cikk, bevezető rész 

A program az alábbi öt megvalósítási 
szakaszt tartalmazza:

A program az alábbi öt önálló alprogramot
tartalmazza:

Indokolás

Nagyobb nyilvánosságot biztosít a program célkitűzéseinek, különösen a nemek közötti 
egyenlőséget illetően.

Módosítás: 7
3. cikk, 5. pont

(5) Nemek közötti egyenlőség (5) Nemek közötti egyenlőség 2013

Indokolás

Nagyobb nyilvánosságot biztosít a program célkitűzéseinek, különösen a nemek közötti 
egyenlőséget illetően.

Módosítás: 8
4. cikk, 1. pont

(1) a foglalkoztatási helyzet megértésének 
feljavítása, különösen elemzéseken és 
tanulmányokon, valamint statisztikák és 
jelzőszámok kidolgozásán keresztül;

(1) a foglalkoztatási helyzet megértésének 
feljavítása, különösen elemzéseken és 
tanulmányokon, valamint statisztikák és 
jelzőszámok nemenkénti kidolgozásán 
keresztül;

Indokolás

Explicit módon veszi figyelembe a nemek közti egyenlőséget.

Módosítás: 9
4. cikk, 2. pont

(2) az Európai Foglalkoztatási (2) az Európai Foglalkoztatási 
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Iránymutatások és Ajánlások kiértékelése és 
végrehajtása, valamint az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia és egyéb politikai 
területek közötti kölcsönhatások kielemzése 
és kiértékelése;

Iránymutatások és Ajánlások, illetve ezek 
hatásainak kiértékelése és végrehajtása, 
valamint az Európai Foglalkoztatási 
Stratégia és egyéb politikai területek közötti 
kölcsönhatások kielemzése és kiértékelése;

Indokolás

Explicit módon veszi figyelembe a nemek közti egyenlőséget.

Módosítás: 10
4. cikk, (3) pont

(3) az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
keretében politikák és eljárások egymás 
közötti kicserélésének és szakképzési 
csereprogramoknak a megszervezése;

(3) az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
keretében politikák és eljárások egymás 
közötti kicserélésének és szakképzési 
csereprogramoknak, vagy a stratégia 
javítását, illetve végső soron felülvizsgálatát 
célzó tanulmányok és javaslatok 
készítésének a megszervezése;

Indokolás

Explicit módon veszi figyelembe a nemek közti egyenlőséget.

Módosítás: 11
4. cikk, (4 a) pont (új)

(4 a) különös figyelem szentelése a nemek 
közötti egyenlőséget ösztönző és a 
munkához való jutás, a karrierfejlődés, a 
fizetés illetve a szakképzés során 
tapasztalható hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelmet célzó intézkedéseknek; 

Indokolás

Explicit módon veszi figyelembe a nemek közti egyenlőséget.

Módosítás: 12
5. cikk, (1) pont

(1) a szegénység, valamint a szociális (1) a szegénység, valamint a szociális 
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védelem és befogadás politikai problémák 
jobb megértésének az elősegítése, különösen 
elemzések és tanulmányok elkészítésével, 
valamint statisztikák és jelzőszámok 
kidolgozásával;

védelem és befogadás politikai problémák 
jobb megértésének az elősegítése, különösen 
elemzések és tanulmányok elkészítésével, 
valamint statisztikák és jelzőszámok 
nemenkénti kidolgozásával;

Indokolás

Több figyelmet kell fordítani a nőkre, hiszen elsősorban ők a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés áldozatai, miközben hasonlóan figyelemmel kell lenni a gyermekek szegénységére 
is.

Módosítás: 13
5. cikk, (2) pont

(2) a koordináció nyitott módszere 
megvalósításának figyelemmel kísérése és 
kiértékelése a szociális védelem és 
befogadás területén, továbbá a koordináció 
nyitott módszere és egyéb politikai területek 
közötti kölcsönhatások kielemzése;

(2) a koordináció nyitott módszere 
megvalósításának figyelemmel kísérése és 
kiértékelése a szociális védelem és 
befogadás területén, továbbá a koordináció 
nyitott módszere és egyéb politikai területek 
közötti kölcsönhatások, valamint nemzeti és 
közösségi szintű hatásaik kielemzése;

Indokolás

Több figyelmet kell fordítani a nőkre, hiszen elsősorban ők a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés áldozatai, miközben hasonlóan figyelemmel kell lenni a gyermekek szegénységére 
is.

Módosítás: 14
5. cikk, (3) pont

(3) a szociális védelmi és befogadási 
stratégia keretében politikák és eljárások 
egymás közötti kicserélésének és 
szakképzési csereprogramoknak a 
megszervezése;

(3) a szociális védelmi és befogadási 
stratégia keretében politikák és eljárások 
egymás közötti kicserélésének és 
szakképzési csereprogramoknak a 
megszervezése a szociális biztonság 
javítása, illetve a társadalmi haladáshoz és 
az Európai Unió szociális jogainak lentről 
felfelé történő harmonizációjához való 
hozzájárulás céljával;
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Indokolás

Több figyelmet kell fordítani a nőkre, hiszen elsősorban ők a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés áldozatai, miközben hasonlóan figyelemmel kell lenni a gyermekek szegénységére 
is.

Módosítás: 15
5. cikk, 5 a pont (új)

(5 a) különös figyelmet kell szentelni azon 
intézkedéseknek, melyek célja a nemek 
közötti egyenlőség elérése, valamint a 
szegénység okai és a társadalmi kirekesztés 
– különösen a nemek közötti valamint a 
gyerekek ellen irányuló diszkrimináció –
elleni küzdelem.

Indokolás

Több figyelmet kell fordítani a nőkre, hiszen elsősorban ők a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés áldozatai, miközben hasonlóan figyelemmel kell lenni a gyermekek szegénységére 
is.

Módosítás: 16
6. cikk, (2) pont

(2) támogatni kell az EU munkaügyi 
törvényének végrehajtását az ellenőrzés 
megerősítésével, a munkaügyi szakemberek 
képzésével, tájékoztatók kidolgozásával és a 
szakmai testületek közötti hálózatok 
kialakításával;

(2) támogatni kell az EU munkaügyi 
törvényének végrehajtását az ellenőrzés 
megerősítésével, a munkaügyi szakemberek 
képzésével, tájékoztatók kidolgozásával és a 
szakmai testületek közötti hálózatok 
kialakításával, ideértve a szakszervezeteket 
is;

Indokolás

A munkafeltételek javítása, illetve a munkahelyi balesetek és a foglalkozásból eredő 
betegségek csökkentése számos tényezőtől függ, többek között például a munkaviszony 
típusától, a munkaszervezéstől és a szakképzéstől.

Módosítás: 17
6. cikk, (3) pont



PA\556865HU.doc 11/19 PE 355.364v01-00

Külső fordítás

HU

(3) megelőző intézkedések kezdeményezése 
és a megelőzési kultúra fejlődésének 
serkentése a munkaegészségügy és 
-biztonság terén;

(3) megelőző intézkedések kezdeményezése 
és a megelőzési kultúra fejlődésének 
serkentése a munkaegészségügy és 
-biztonság terén, nagyobb figyelem 
szentelése a dolgozó nőknek és a 
gyermekszülés védelmének, pontos korlátok 
kialakítása a munkahelyi balesetek és a 
foglalkozási betegségek előfordulásának 
csökkentése érdekében;

Indokolás

A munkafeltételek javítása, illetve a munkahelyi balesetek és a foglalkozásból eredő 
betegségek csökkentése számos tényezőtől függ, többek között például a munkaviszony 
típusától, a munkaszervezéstől és a szakképzéstől.

Módosítás: 18
6. cikk, (4) pont

(4) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a munkaüggyel kapcsolatos főbb 
kihívásokról és politikai kérdésekről szóló 
vita előremozdítása.

(4) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a munkaüggyel és a munkahely 
minden tekintetben (különösen a biztonság, 
stabilitás, szakmai képzés, fizetés, 
munkaszervezés és munkafeltételek 
tekintetében) vizsgált minőségével 
kapcsolatos főbb kihívásokról és politikai 
kérdésekről szóló vita előremozdítása.

Indokolás

A munkafeltételek javítása, illetve a munkahelyi balesetek és a foglalkozásból eredő 
betegségek csökkentése számos tényezőtől függ, többek között például a munkaviszony 
típusától, a munkaszervezéstől és a szakképzéstől.

Módosítás: 19
7. cikk, (3) pont

(3) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a hátrányos megkülönböztetés, 
valamint a diszkrimináció elleni 
küzdelemnek az EU politikáiba való 
beépítésével kapcsolatos főbb kihívásokról 
és politikai kérdésekről szóló vita 
előremozdítása;

(3) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a hátrányos megkülönböztetés, 
valamint a diszkrimináció elleni 
küzdelemnek az EU politikáiba való 
beépítésével kapcsolatos főbb kihívásokról 
és politikai kérdésekről szóló horizontális 
jellegű vita előremozdítása;
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Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 20
7. cikk, 4 a pont (új)

(4 a) intézkedések kidolgozása, többek 
között egy éves konferencia 
megszervezésére, melyek célja javaslattétel 
a megvalósítás hatékonyabbá tételére.

Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 21
8. cikk, Cím

5. SZAKASZ: Nemek közötti egyenlőség „Nemek közötti egyenlőség 2013” program

Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 22
8. cikk, bevezető rész 

Az 5. szakasz az alábbi eszközökkel 
támogatja a nemek közötti egyenlőség 
hatékony megvalósítását és a nemek 

A PROGRESS ezen alprogramja az alábbi 
eszközökkel támogatja a nemek közötti 
egyenlőség hatékony megvalósítását és a 
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esélyegyenlőségének az EU politikáiba való 
beépítését:

nemek esélyegyenlőségének az EU 
politikáiba való beépítését, tekintettel a 
területet szabályozó hatályos irányelvekre:

Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 23
8. cikk, (3) pont

(3) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség főbb kihívásairól és 
politikai kérdéseiről szóló vita 
előremozdítása;

(3) a tudatosság növelése, információk 
terjesztése, a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség főbb kihívásairól és 
politikai kérdéseiről szóló horizontális 
jellegű vita előremozdítása;

Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 24
8. cikk, 4 a pont (új)

(4 a) olyan intézkedések kidolgozása, 
amelyek a végrehajtás javítását tűzik ki 
célul: többek között éves 
kerekasztal-konferencia szervezése, 
melyben részt vennének civil szervezetek és 
a nőjogi területen aktív parlamenti 
bizottságok.

Indokolás

Mivel a diszkrimináció elleni harcnak nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani, szükség van 
intézkedések kidolgozására illetve nyilvános események, például évenkénti konferenciák és 
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más rendezvények – melyekre minden rétegből hívnak meg résztvevőket – oly módon történő 
megszervezésére, hogy biztosítva legyen ezen elv beépítése és alkalmazása az Európai Unió 
minden politikájában. 

Módosítás: 25
9. cikk, 1. bekezdés, (a) pont, 5. franciabekezdés (a) (új)

- információs és képzési anyagok 
közzététele és elterjesztése az internet vagy 
más médiumok használatával 

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyes országok adottságaira, tekintettel az Európai Unión 
belül létező állapotok sokféleségére.

Módosítás: 26
9. cikk, 1. bekezdés, (b) pont, 5. franciabekezdés (b) (új)

 - az Európai Unió helyi alkalmazottainak 
cseréje úgy, hogy az elősegítse a közvetlen 
tapasztalatcserét és a különleges nemzeti 
adottságok megismerését.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyes országok adottságaira, tekintettel az Európai Unión 
belül létező állapotok sokféleségére.

Módosítás: 27
9. cikk, 1. bekezdés, (b) pont, 5. franciabekezdés (c) (új)

- szemináriumok és konferenciák 
szervezése, melyek célja a közösségi 
jogszabályoknak a különböző nemzeti 
adottságokhoz való igazítása.

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyes országok adottságaira, tekintettel az Európai Unión 
belül létező állapotok sokféleségére.
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Módosítás: 28
9. cikk, 1. bekezdés, (c) pont, 1. franciabekezdés

- alapvető fontosságú EU hálózatok 
működési költségeinek támogatása 

- alapvető fontosságú nemzeti és uniós 
szintű hálózatok működési költségeinek 
támogatása 

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyes országok adottságaira, tekintettel az Európai Unión 
belül létező állapotok sokféleségére.

Módosítás: 29
9. cikk, 1. bekezdés, (c) pont, 8. franciabekezdés (a) (új)

- a nemzeti intézmények és más helyi 
szereplők közötti együttműködés

Indokolás

Különös figyelmet kell fordítani az egyes országok adottságaira, tekintettel az Európai Unión 
belül létező állapotok sokféleségére.

Módosítás: 30
10. cikk, 1. bekezdés, 6. franciabekezdés

- uniós szinten szervezett civil szervezetek; - nemzeti és európai uniós szinten szervezett 
civil szervezetek;

Indokolás

A Bizottságnak számos más finanszírozási forma áll rendelkezésére, ezért a PROGRESS 
rendelkezésére álló kevés anyagi eszközt pontosan meghatározott, a program 
megvalósításához kapcsolódó cselekményekre kell felhasználni.

Módosítás: 31
10. cikk, 2. bekezdés

2. A Bizottság a 9. cikk 1. bekezdés a) és b) 
pontjaiban említett tevékenységek mértékéig 
közvetlen hozzáféréssel rendelkezhet a 
programhoz.

2. A Bizottság a 9. cikk 1. bekezdés a) és b) 
pontjaiban említett tevékenységek, és a 
program céljaira bocsátott anyagi eszközök 
összegének maximum 1%-ának mértékéig 
közvetlen hozzáféréssel rendelkezhet a 
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programhoz.

Indokolás

A Bizottságnak számos más finanszírozási forma áll rendelkezésére, ezért a PROGRESS 
rendelkezésére álló kevés anyagi eszközt pontosan meghatározott, a program 
megvalósításához kapcsolódó cselekményekre kell felhasználni.

Módosítás: 32
11. cikk, 1. albekezdés 2. franciabekezdés

- ajánlatkérést követően részleges támogatás 
nyújtása keretében; ebben az esetben az EU 
társfinanszírozás mértéke általános 
szabályként nem haladhatja meg a támogatás 
kedvezményezettje teljes kiadásának a 80%-
át. Minden ezt a plafonértéket meghaladó 
mértékű támogatás megadása csak 
rendkívüli esetekben és tüzetes vizsgálat 
elvégzése után lehetséges. 

- ajánlatkérést követően részleges támogatás 
nyújtása keretében; ebben az esetben az EU 
társfinanszírozás mértéke általános 
szabályként nem haladhatja meg a támogatás 
kedvezményezettje teljes kiadásának a 90%-
át. Minden ezt a plafonértéket meghaladó 
mértékű támogatás megadása csak 
rendkívüli esetekben és tüzetes vizsgálat 
elvégzése után lehetséges, különösen az 1. 
célkitűzés illetékessége alá tartozó, illetve az 
ultraperiférikus régiókban.

Indokolás

A pénzügyi nehézségek, melyekkel az ezen a területen dolgozó civil szervezetek és más 
szociális szervezetek általában szembesülnek, szükségessé teszik a közösségi társfinanszírozás 
növelését, melynek mértéke a leghátrányosabb helyzetű régiókban még magasabb lehetne.

Módosítás: 33
17. cikk, 1. bekezdés

1. A Közösség e határozatban említett 
tevékenységeinek pénzügyi kerete a 2007. 
január 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakra 628,8 millió euró.

1. A Közösség e határozatban említett 
tevékenységeinek pénzügyi kerete a 2007. 
január 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakra 700 millió euró, mely nem 
tartalmazza az Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetére szánt anyagi eszközöket.

Indokolás

A PROGRESS megfelelő finanszírozásának biztosítása érdekében szükséges a pénzügyi 
eszközök mennyiségének következetes növelése, tekintettel arra, hogy szükséges a különböző 
szereplők részvételének dinamizálása ezeken az alapvető fontosságú szociális területeken.
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Módosítás: 34
17. cikk, 2. bekezdés

2. A különféle megvalósítási szakaszok 
közötti megoszlásban az alábbi alsó 
határértékeket kell tiszteletben tartani:

2. A különféle megvalósítási szakaszok 
közötti megoszlásban az alábbi alsó 
határértékeket kell tiszteletben tartani:

1. szakasz Foglalkoztatás - 21% • Foglalkoztatás - 20%

2. szakasz Szociális védelem és befogadás -
28%

• Szociális védelem és befogadás - 25%

3. szakasz Munkakörülmények - 8% • Munkakörülmények - 10%

4. szakasz Hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem és sokféleség - 23%

• Hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem és sokféleség - 25%

5. szakasz Nemek közötti egyenlőség - 8% • Nemek közötti egyenlőség - 10% (a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete nélkül)

Indokolás

A PROGRESS megfelelő finanszírozásának biztosítása érdekében szükséges a pénzügyi 
eszközök mennyiségének következetes növelése, tekintettel arra, hogy szükséges a különböző 
szereplők részvételének dinamizálása ezeken az alapvető fontosságú szociális területeken.

Módosítás: 35
17. cikk, 4. bekezdés

4. A kiadások éves elosztását a költségvetési 
hatóság engedélyezi a pénzügyi tervek 
határai között.

4. A kiadások éves elosztását a költségvetési 
hatóság engedélyezi.

Indokolás

A PROGRESS megfelelő finanszírozásának biztosítása érdekében szükséges a pénzügyi 
eszközök mennyiségének következetes növelése, tekintettel arra, hogy szükséges a különböző 
szereplők részvételének dinamizálása ezeken az alapvető fontosságú szociális területeken.

Módosítás: 36
19. cikk, 1. bekezdés
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1. A program rendszeres nyomon 
követésének biztosítása és a szükséges 
kiigazítások megtétele érdekében a 
Bizottságnak éves tevékenységi 
beszámolókat kell készítenie és a 13. 
cikkben említett bizottság számára 
elküldenie.

1. A program rendszeres nyomon 
követésének biztosítása és a szükséges 
kiigazítások megtétele érdekében a 
Bizottságnak éves tevékenységi 
beszámolókat kell készítenie és a 13. 
cikkben említett bizottság, illetve az Európai 
Parlament számára elküldenie.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek felügyelnie kell a PROGRESS és minden alprogramja 
megvalósításának folyamatát.

Módosítás: 37
19. cikk, 2. bekezdés

2. A programot félidős értékelésnek is alá 
kell vetni a különféle szakaszok szintjén a 
program egészének áttekintésével a program 
célkitűzéseinek hatásai és a megvalósított 
EU hozzáadott érték tekintetében elért 
előrehaladás vonatkozásában. Ezt a 
kiértékelést menetközben végrehajtott 
értékelések egészíthetik ki. A kiértékeléseket 
a Bizottság hajtja végre külső szakértők 
segítségével. Ha a kiértékelések eredményei 
rendelkezésre állnak, akkor azokat fel kell 
tüntetni a tevékenységekről az 1. bekezdés 
szerint készülő beszámolókban.

2. A programot félidős értékelésnek is alá 
kell vetni a különféle szakaszok szintjén a 
program egészének áttekintésével a program 
célkitűzéseinek hatásai és a megvalósított 
EU hozzáadott érték tekintetében elért 
előrehaladás vonatkozásában. Ezt a 
kiértékelést menetközben végrehajtott 
értékelések egészíthetik ki. A kiértékeléseket 
a Bizottság hajtja végre külső szakértők 
segítségével. Ha a kiértékelések eredményei 
rendelkezésre állnak, akkor azokat fel kell 
tüntetni a tevékenységekről az 1. bekezdés 
szerint készülő beszámolókban és el kell 
küldeni az Európai Parlamentnek is.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek felügyelnie kell a PROGRESS és minden alprogramja 
megvalósításának folyamatát.
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