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SHORT JUSTIFICATION

1. With the aim of simplifying and rationalising the existing situation, the Commission has 
submitted a single, integrated Programme for Employment and Social Solidarity 
(PROGRESS), covering the period 2007-2013 and incorporating four action programmes 
currently in operation in implementation of the social policy agenda, as well as a number 
of budget headings related to working conditions. The Commission proposes an allocation 
of only EUR 628.8 m for the entire period, and a cofinancing level of only 80% of the 
beneficiary's expenditure. This is manifestly insufficient for the social field. 

The programme comprises five sections:
- employment; 
- social protection and inclusion;
- working conditions;
- anti-discrimination and diversity;
- gender equality.

It thus aims to bring together under a single EU financial instrument the currently existing 
programmes, namely:

- Council Decision 2000/750/EC of 27 November 2000 – Action programme to fight 
against discrimination (2001-2006);

- Council Decision 2001/51/EC of 20 December 2000 – Community action programme 
for gender equality (2001-2005);

- European Parliament and Council Decision 50/2002/EC of 7 December 2001 –
Community action programme to combat social exclusion;

- European Parliament and Council Decision 1145/2002/EC of 10 June 2002 –
Community incentive measures in the field of employment and activities undertaken 
in relation to working conditions. 

2. On the specific issue of gender equality, and in the light of the opinion adopted on 28 
January 2005 by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 'policy 
challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013', for which I was also 
draftswoman, and in particular its paragraphs 1, 2, 3 and 5, which reject the idea of 
bringing the gender equality programme under the PROGRESS umbrella, and bearing in 
mind the need to allocate extra financial resources and to recall that gender equality must, 
like all Community policies, operate across the board, including in areas of expenditure 
such as the Structural Funds, a number of amendments are tabled. These include: 

– a specific budget heading for gender equality, with the creation of a programme 'Gender 
Equality 2013', and a new funding provision for the future European Gender Institute (not 
to be included under PROGRESS). It is necessary to give greater visibility to the fight for 
real gender equality, establishing closer links between the concrete actions of the 
subprogrammes and the existing directives; 
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– a review of the programme in 2010, with the possible adaptation of the objectives and 
financial means following assessment of its implementation; 

– the broadening of the programme's objectives in the interests of clarification, with respect 
to: exchanges between organisations; gender-specific assessment of developments 
regarding equality and working and social conditions in the Union; assessment of the 
impact of Community policies, notably of the European Employment Strategy, on the 
creation of more and better jobs and the situation and participation of women in the 
different programmes; 

– the need to emphasise actions promoting gender equality that aim to combat 
discrimination in access to employment, career development, pay and training, and fight 
the causes of poverty and social exclusion, especially discrimination related to gender or 
affecting children, with a view to focusing more closely on women, who are in general the 
main victims of poverty and social exclusion, also with implications for child poverty; 

– the need to pay particular attention to working women and the protection of motherhood, 
setting precise targets for reducing occupational accidents and illnesses; 

– the need to give greater visibility to the implementation and assessment of the gender 
equality programme, by means of an annual round table including members of the 
national parliaments' committees on gender equality or their equivalents and 
representatives of NGOs, the EP, the Commission, etc; 

– increasing the Community cofinancing rate to a basic rate of 90%, in view of the problems 
experienced by NGOs and other social organisations working in these areas; 

– increasing the financial allocation to EUR 700 m and altering the breakdown. 

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas prašo atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnis

Siekiant finansiškai paremti Europos Siekiant finansiškai paremti Europos 

  
1 OJ C ... /Dar nepaskelbtas OJ.
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Sąjungos tikslų užimtumo ir socialinių 
reikalų srityje įgyvendinimą ir šitaip 
prisidėti prie Lisabonos strategijos tikslų 
šiose srityse įgyvendinimo, šiuo sprendimu 
įsteigiama Bendrijos užimtumo ir socialinio 
solidarumo programa PROGRESS. 
Programa bus įgyvendinama 2007 m. sausio 
1 d.–2013 m. gruodžio 31 d.

Sąjungos tikslų užimtumo ir socialinių 
reikalų srityje įgyvendinimą ir šitaip 
prisidėti prie Lisabonos strategijos tikslų 
šiose srityse įgyvendinimo, šiuo sprendimu 
įsteigiama Bendrijos užimtumo ir socialinio 
solidarumo programa PROGRESS. 
Programa bus įgyvendinama 2007 m. sausio 
1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. Lyčių lygybei 
bus skirtas atskiras biudžeto skyrius, 
kuriant programą „Lyčių lygybė 2013“ ir 
naujus finansavimo planus būsimam 
Europos lyčių institutui. 2010 metais
programa bus peržiūrėta ir, įvertinus jos 
įgyvendinimą, kur įmanoma bus taikomi šie 
tikslai ir finansinės priemonės.

Justification

It is necessary to give greater visibility to the fight for real gender equality, establishing 
closer links between the concrete actions of the subprogrammes and the existing directives.

Pakeitimas 2
2 straipsnio 1 punktas

1) analizuoti, vertinti ir atidžiai stebėti 
politikos nuostatas siekiant geriau pažinti 
padėtį valstybėse narėse (ir kitose 
dalyvaujančiose šalyse) ir ją suprasti.

1) analizuoti, vertinti ir atidžiai stebėti 
politikos ir mainų nuostatas siekiant geriau 
pažinti padėtį valstybėse narėse (ir kitose 
dalyvaujančiose šalyse) ir ją suprasti.

Justification

The objectives need clarification. 

Pakeitimas 3
2 straipsnio 2 punktas

(2) paremti statistinių priemonių bei metodų 
ir bendrųjų rodiklių rengimą programos 
taikymo srityse;

2) paremti statistinių priemonių bei metodų 
ir bendrųjų rodiklių rengimą programos 
taikymo srityse, sudarant galimybę 
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tinkamai įvertinti naujoves darbo ir 
socialinėse sąlygose ES pagal lytį, ypač 
atsižvelgiant į skurdo ribą ir visuomenės 
atstūmimą, pajamų ir atlyginimų 
skirtingumą, nedarbą ir darbo kokybę, 
remiantis visomis dalimis (nuo darbo 
sąlygų iki profesinio mokymo);

Justification

The objectives need clarification. 

Pakeitimas 4
2 straipsnio 3 punktas

3) paremti ir stebėti ES teisės bei politikos 
tikslų įgyvendinimą valstybėse narėse ir 
įvertinti jų poveikį;

3) paremti ir stebėti ES teisės bei politikos 
tikslų įgyvendinimą valstybėse narėse ir 
įvertinti jų poveikį, ypač atsižvelgiant į 
Europos įdarbinimo strategijos poveikį tam, 
kad būtų sukurta daugiau ir geresnių 
darbų, ir moterų dalyvavimui įvairiose 
programose;

Justification

The objectives need clarification.

Pakeitimas 5
2 straipsnio 6 punktas

6) gerinti pagrindinių ES tinklų pajėgumą 
skatinti ir remti ES politiką.

6) gerinti pagrindinių ES tinklų pajėgumą 
skatinti ir remti ES politiką bei veiksmus, 
siekiančius gerinti socialines ir darbo 
sąlygas ES.

Justification

The objectives need clarification.

Pakeitimas 6
3 straipsnio įvadinė dalis

Programa bus padalyta į tokius 5 skyrius: Programa bus padalyta į tokius 5 atskirus
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poskyrius:

Justification

Greater visibility should be given to the programme's objectives, especially gender equality. 

Pakeitimas 7
3 straipsnio 5 punktas

5) lyčių lygybė 5) lyčių lygybė 2013

Justification

Greater visibility should be given to the programme's objectives, especially gender equality.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 1 punktas

1) gerinti užimtumo padėties supratimą, tuo 
tikslu visų pirma atliekant tyrimus ir 
apdorojant statistinius duomenis bei 
rodiklius;

1) gerinti užimtumo padėties supratimą, tuo 
tikslu visų pirma atliekant tyrimus ir 
apdorojant statistinius duomenis bei 
rodiklius, nusmukusius lyčių atžvilgiu;

Justification

Gender equality must be clearly taken into account.

Pakeitimas 9
4 straipsnio 2 punktas

2) stebėti ir vertinti Europos užimtumo 
gairių ir rekomendacijų įgyvendinimą ir 
analizuoti EUS bei kitų politikos sričių 
sąveiką;

2) stebėti ir vertinti Europos užimtumo 
gairių ir rekomendacijų įgyvendinimą bei jų 
poveikį ir analizuoti EUS bei kitų politikos 
sričių sąveiką;
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Justification

Gender equality must be clearly taken into account.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 3 punktas

3) organizuoti informacijos apie politikos 
sritis bei procesus mainus ir skatinti abipusį 
mokymąsi EUS srityje;

3) organizuoti informacijos apie politikos 
sritis bei procesus mainus ir skatinti abipusį 
mokymąsi EUS srityje arba studijas bei 
pasiūlymus, skirtus patobulinimui ar 
galimam viso to peržiūrėjimui,

Justification

Gender equality must be clearly taken into account.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4a) ypač pabrėžti veiksmus, skatinančius 
lyčių lygybę ir nukreiptus kovai su 
diskriminacija ieškant darbo, darant 
karjerą, atlyginant ir mokant.

Justification

Gender equality must be clearly taken into account.

Pakeitimas 12
5 straipsnio 1 punktas

1) gerinti skurdo problemų, socialinės 
apsaugos ir įtraukimo politikos supratimą, 
tuo tikslu visų pirma atliekant tyrimus ir 
apdorojant statistinius duomenis bei 
rodiklius;

1) gerinti skurdo problemų, socialinės 
apsaugos ir įtraukimo politikos supratimą, 
tuo tikslu visų pirma atliekant tyrimus ir 
apdorojant statistinius duomenis bei 
rodiklius, nusmukusius lyčių atžvilgiu;

Justification
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It is necessary to focus more closely on women, who are in general the main victims of 
poverty and social exclusion, also with implications for child poverty.

Pakeitimas 13
5 straipsnio 2 punktas

2) stebėti ir vertinti atviro koordinavimo 
metodo įgyvendinimą socialinės apsaugos 
bei įtraukimo srityje ir analizuoti šio AKM ir 
kitų politikos sričių sąveiką;

2) stebėti ir vertinti atviro koordinavimo 
metodo įgyvendinimą socialinės apsaugos 
bei įtraukimo srityje ir analizuoti šio AKM ir 
kitų politikos sričių sąveiką ir jo poveikį 
nacionaliniam ir Bendrijos lygiui;

Justification

It is necessary to focus more closely on women, who are in general the main victims of 
poverty and social exclusion, also with implications for child poverty.

Pakeitimas 14
5 straipsnio 3 punktas

3) organizuoti su politikos sritimi bei 
procesais susijusius mainus ir skatinti 
abipusį mokymąsi socialinės apsaugos ir 
įtraukimo strategijos srityje;

3) organizuoti su politikos sritimi bei 
procesais susijusius mainus ir skatinti 
abipusį mokymąsi socialinės apsaugos ir 
įtraukimo strategijos srityje, siekiant gerinti 
socialinę apsaugą, prisidėti prie socialinės 
pažangos ir užtikrinti kylantį socialinių 
teisių ES derinimą;

Justification

It is necessary to focus more closely on women, who are in general the main victims of 
poverty and social exclusion, also with implications for child poverty.
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Pakeitimas 15
5 straipsnio 5 a punktas (naujas)

5a) ypač pabrėžti veiksmus, skatinančius 
lyčių lygybę ir nukreiptus kovoti su skurdo 
priežastimis ir visuomenės atstūmimu, ypač 
su lyčių diskriminacija ir viso to poveikiu 
vaikams.

Justification

It is necessary to focus more closely on women, who are in general the main victims of 
poverty and social exclusion, also with implications for child poverty.

Pakeitimas 16
6 straipsnio 2 punktas

2) remti ES darbo teisės įgyvendinimą, tuo 
tikslu vykdyti sugriežtintą stebėjimą, mokyti 
specialistus, rengti veiklos vadovus ir kurti 
specializuotų įstaigų tinklus;

2) remti ES darbo teisės įgyvendinimą, tuo 
tikslu vykdyti sugriežtintą stebėjimą, mokyti 
specialistus, rengti veiklos vadovus ir kurti 
specializuotų įstaigų, įskaitant prekybos 
sąjungas, tinklus;

Justification

The improvement of working conditions and the reduction of occupational accidents and 
illnesses depend on many other factors, including the nature of industrial relations and  the 
organisation of work and training.

Pakeitimas 17
6 straipsnio 3 punktas

3) inicijuoti prevencijos veiksmus ir ugdyti 
prevencinę kultūrą sveikatos ir darbo saugos 
srityje;

3) inicijuoti prevencijos veiksmus ir ugdyti 
prevencinę kultūrą sveikatos ir darbo saugos 
srityje, atkreipiant ypatingą dėmesį į 
dirbančias moteris ir motinystės globojimą, 
nustatant aiškius tikslus, kuriais siekiama 
sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių 
darbo metu ir sergamumą;
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Justification

The improvement of working conditions and the reduction of occupational accidents and 
illnesses depend on many other factors, including the nature of industrial relations and  the 

Pakeitimas 18
6 straipsnio 4 punktas

4) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su darbo sąlygomis susijusiais 
politikos klausimais.

4) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su darbo sąlygomis bei darbo 
kokybe visose srityse (ypač saugumo, darbo 
apsaugos, mokymo, atlyginimo ir darbo 
sąlygų bei organizavimo) susijusiais 
politikos klausimais.

Justification

The improvement of working conditions and the reduction of occupational accidents and 
illnesses depend on many other factors, including the nature of industrial relations and  the 
organisation of work and training.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 3 punktas

3) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su diskriminacija susijusiais 
politikos klausimais, taip pat apie 
diskriminavimo draudimo politikos diegimą 
ES politikoje;

3) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su diskriminacija susijusiais 
politikos klausimais, taip pat apie 
diskriminavimo draudimo politikos diegimą 
ES politikoje horizontaliu pagrindu;

Justification

The need to give greater visibility to the fight against discrimination requires the development 
of actions and the holding of events such as annual conferences, bringing together as broad a 
range of participants as possible with a view to ensuring the mainstreaming and 
implementation of this principle in all Union policies.

Pakeitimas 20
7 straipsnio 4 a punktas (naujas)
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4a) plėsti veiksmus, siekiant siūlyti 
patobulinimus ją įgyvendinant, ypač metinę 
konferenciją.

Justification

The need to give greater visibility to the fight against discrimination requires the development 
of actions and the holding of events such as annual conferences, bringing together as broad a 
range of participants as possible with a view to ensuring the mainstreaming and 
implementation of this principle in all Union policies.

Pakeitimas 21
8 straipsnio pavadinimas

5 SKYRIUS: Lyčių lygybė Programa „Lyčių lygybė 2013“

Justification

The need to give greater visibility to gender mainstreaming in all Community policies 
requires the development of actions and the holding of events such as annual conferences, 
including as broad a range as possible of participants and exchanges of experiences, with a 
view to ensuring the mainstreaming and implementation of this principle in all Community 
and national policies.

Pakeitimas 22
8 straipsnio įvadinė dalis

Siekiant paremti veiksmingą lyčių lygybės 
principo įgyvendinimą ir skatinti ES 
politikoje diegti lyčių aspektą, 5 skyriuje
numatyta:

Siekiant paremti veiksmingą lyčių lygybės 
principo įgyvendinimą ir skatinti ES 
politikoje diegti lyčių aspektą, atsižvelgiant į 
galiojančias šioje srityje direktyvas, šioje 
šalutinėje PROGRESS programoje
numatyta:

Justification
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The need to give greater visibility to gender mainstreaming in all Community policies 
requires the development of actions and the holding of events such as annual conferences, 
including as broad a range as possible of participants and exchanges of experiences, with a 
view to ensuring the mainstreaming and implementation of this principle in all Community 
and national policies.

Pakeitimas 23
8 straipsnio 3 punktas

3) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su lyčių lygybe bei lyčių aspekto 
diegimu susijusiais politikos klausimais;

3) gerinti informuotumą, skleisti informaciją 
ir skatinti diskusijas apie svarbiausius 
iššūkius ir su lyčių lygybe bei lyčių aspekto 
diegimu susijusiais politikos klausimais 
horizontaliu pagrindu;

Justification

The need to give greater visibility to gender mainstreaming in all Community policies 
requires the development of actions and the holding of events such as annual conferences, 
including as broad a range as possible of participants and exchanges of experiences, with a 
view to ensuring the mainstreaming and implementation of this principle in all Community 
and national policies.

Pakeitimas 24
8 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4a) plėsti veiksmus, siekiant siūlyti 
patobulinimus ją įgyvendinant, ypač 
rengiant apskritąjį stalą, konkrečiai 
įtraukiant NVO ir parlamentinius moterų 
teisių komitetus.

Justification

The need to give greater visibility to gender mainstreaming in all Community policies 
requires the development of actions and the holding of events such as annual conferences, 
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including as broad a range as possible of participants and exchanges of experiences, with a 
view to ensuring the mainstreaming and implementation of this principle in all Community 
and national policies.

Pakeitimas 25
9 straipsnio 1 dalies a punkto 5 a pastraipa (nauja)

- Informacijos ir švietimo medžiagos 
skelbimas ir platinimas internetu ar kitų 
visuomenės informavimo priemonių 
pagalba

Justification

Greater attention should be paid to the specific circumstances of each Member State, given 
the diversity of situations existing in the Union. 

Pakeitimas 26
9 straipsnio 1 dalies b punkto 5 a pastraipa (nauja)

- Mainai tarp ES darbuotojų, kaip 
tiesioginio apsikeitimo patirtimi skatinimo 
priemonės ir specifinės nacionalinių 
aplinkybių prigimties supratimas;

Justification

Greater attention should be paid to the specific circumstances of each Member State, given 
the diversity of situations existing in the Union. 

Pakeitimas 27
9 straipsnio 1 dalies b punkto 5 b pastraipa (nauja)
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- Seminarų ir konferencijų organizavimas, 
atsižvelgiant į Bendruomenės teisės aktų 
pritaikymą pagal skirtingas nacionalines 
aplinkybes;

Justification

Greater attention should be paid to the specific circumstances of each Member State, given 
the diversity of situations existing in the Union. 

Pakeitimas 28
9 straipsnio 1 dalies c punkto 1 pastraipa (nauja)

- parama pagrindinių ES tinklų einamosioms 
išlaidoms

- parama pagrindinių nacionalinių ir ES 
tinklų einamosioms išlaidoms

Justification

Greater attention should be paid to the specific circumstances of each Member State, given 
the diversity of situations existing in the Union. 

Pakeitimas29
9 straipsnio 1 dalies c punkto 8 a pastraipa (nauja)

- bendradarbiavimas tarp institucijų ir 
vietinių nacionalinių darbuotojų

Justification

Greater attention should be paid to the specific circumstances of each Member State, given 
the diversity of situations existing in the Union. 

Pakeitimas 30
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10 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

- ES lygiu veikiančios nevyriausybinės 
organizacijos;

- šios nacionaliniu ir ES lygiu veikiančios 
nevyriausybinės organizacijos;

Justification

The Commission has many other forms of financing, and the limited budget of PROGRESS 
should be used only for particular cases related to the implementation of the programme. 

Pakeitimas 31
10 straipsnio 2 dalis

2. Be to, Komisija gali tiesiogiai naudotis 
programa dėl 9 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose numatytų veiksmų.

2. Be to, Komisija gali tiesiogiai naudotis 
programa dėl 9 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose numatytų veiksmų, atsižvelgdama 
į sumą, kuri negali viršyti 1 proc. 
bendrosios sumos pagal šios programos 
skyrių.

Justification

The Commission has many other forms of financing, and the limited budget of PROGRESS 
should be used only for particular cases related to the implementation of the programme. 

Pakeitimas 32
11 straipsnio 1 poskirsnio 2 pastraipa

- dalinė subsidija po konkurso. Šiuo atveju 
ES bendras finansavimas paprastai negali 
viršyti 80 proc. visų gavėjo turėtų išlaidų. 
Bet kokia šią ribą viršijanti subsidija gali 
būti suteikta tik esant išskirtinėms 
aplinkybėms ir atlikus nuodugnią analizę.

- dalinė subsidija po konkurso. Šiuo atveju 
ES bendras finansavimas paprastai negali 
viršyti 90 proc. visų gavėjo turėtų išlaidų. 
Bet kokia šią ribą viršijanti subsidija gali 
būti suteikta tik esant išskirtinėms 
aplinkybėms, ypač 1 tikslo ir labiausiai 
nutolusiems regionams.

Justification
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The financial problems experienced by most NGOs and other social organisations working in 
these areas call for an increase in the Community cofinancing rate. The rate could be even 
higher for the least-favoured regions. 

Pakeitimas 33
17 straipsnio 1 dalis

1.. Šiame sprendime numatytų Bendrijos 
veiksmų įgyvendinimo finansinis pagrindas 
2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. 
bus 628,8 mln. eurų.

Šiame sprendime numatytų Bendrijos 
veiksmų įgyvendinimo finansinis pagrindas 
2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. 
bus 700 mln.eurų ir įtrauks skyrius dėl 
Europos lyčių instituto.

Justification

If PROGRESS is to be financed properly, there has to be a substantial increase in the budget 
headings in the light of the need to boost the participation of the various agents in these key 
social areas. 

Pakeitimas 34
17 straipnio 2 dalis 

2. Pagal finansų suskirstymą atskiriems 
skyriams taikomos tokios minimalios ribos:

1 skyrius Užimtumas – 21 proc.
2 skyrius Socialinė apsauga ir įtraukimas –
28 proc.
3 skyrius Darbo sąlygos – 8 proc.
4 skyrius Diskriminavimo draudimo politika 
ir įvairovė – 23 proc.
5 skyrius Lyčių lygybė – 8 proc.

2. Pagal finansų suskirstymą atskiriems 
skyriams taikomos tokios minimalios ribos:

• Užimtumas – 20 proc.
• Socialinė apsauga ir įtraukimas – 25 
proc.
• Darbo sąlygos – 10 proc.
• Diskriminavimo draudimo politika ir 
įvairovė – 25 proc.
• Lyčių lygybė – 10 proc. (išskyrus 
Europos lyčių institutą)

Justification

If PROGRESS is to be financed properly, there has to be a substantial increase in the budget 
headings in the light of the need to boost the participation of the various agents in these key 
social areas.



PE 355.364v01-00 18/3 PA\556865LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 35
17 straipsnio 4 dalis

4. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto 
valdymo institucija, atsižvelgdama į 
finansinių perspektyvų ribas.

4. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto 
valdymo institucija.

Justification

If PROGRESS is to be financed properly, there has to be a substantial increase in the budget 
headings in the light of the need to boost the participation of the various agents in these key 
social areas. 

Pakeitimas 36
19 straipsnio 1 dalis

1. Siekdama užtikrinti reguliarų programos 
stebėjimą ir suteikti galimybę atlikti 
reikiamą perorientavimą, Komisija privalo 
parengti metines veiklos ataskaitas ir 
perduoti jas 13 straipsnyje minimam 
programos komitetui.

1. Siekdama užtikrinti reguliarų programos 
stebėjimą ir suteikti galimybę atlikti 
reikiamą perorientavimą, Komisija privalo 
parengti metines veiklos ataskaitas ir 
perduoti jas 13 straipsnyje minimam 
programos komitetui ir Europos 
Parlamentui.

Justification

The EP must monitor the implementation of PROGRESS and all its subprogrammes.

Pakeitimas 37
19 straipsnio 2 dalis

2. Programai taip pat taikomas vidutinės 
trukmės įvertinimas pagal atskirus skyrius, 
kartu pateikiant visos programos apžvalgą, 
kad būtų galima įvertinti pažangą, susijusią 
su programos tikslų poveikiu ir jos 

2. Programai taip pat taikomas vidutinės 
trukmės įvertinimas pagal atskirus skyrius, 
kartu pateikiant visos programos apžvalgą, 
kad būtų galima įvertinti pažangą, susijusią 
su programos tikslų poveikiu ir jos 
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papildoma nauda Europos Sąjungai. Šį 
įvertinimą gali papildyti tęstiniai įvertinimai. 
Tokius įvertinimus Komisija atlieka 
pasitelkdama nepriklausomus ekspertus. 
Atitinkamais atvejais turimi rezultatai 
pateikiami 1 dalyje nurodytose veiklos 
ataskaitose.

papildoma nauda Europos Sąjungai. Šį 
įvertinimą gali papildyti tęstiniai įvertinimai. 
Tokius įvertinimus Komisija atlieka 
pasitelkdama nepriklausomus ekspertus. 
Atitinkamais atvejais turimi rezultatai 
pateikiami 1 dalyje nurodytose veiklos 
ataskaitose ir perduodami Europos 
Parlamentui.

Justification

The EP must monitor the implementation of PROGRESS and all its subprogrammes.
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