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ĪSS PAMATOJUMS

1. Lai vienkāršotu un racionalizētu esošo situāciju, Komisija piedāvā vienu kopīgu 
nodarbinātības un sociālās vienotības programmu (PROGRESS), kas aptvers periodu no 
2007. līdz 2013. gadam un kurā būs iekļautas četras darbības programmas, ar ko pašlaik 
tiek īstenota sociālās politikas darba kārtība, kā arī budžeta līniju kopums saistībā ar darba 
apstākļiem. Komisija piedāvā finanšu asignējumu 628,8 miljonu eiro visam aptvertajam 
periodam un līdzfinansējumu tikai līdz 80% no saņēmēja iesaistītajiem līdzekļiem, ar ko 
pilnīgi noteikti nav pietiekami sociālajai jomai.

Programma ir sadalīta piecās nozarēs:

- nodarbinātība
- sociālā aizsardzība un iekļaušana
- darba apstākļi
- cīņa pret diskrimināciju un dažādība
- dzimumu līdztiesība

Šī programma tādējādi apvieno vienā finanšu instrumentā jau esošās programmas:

- Padomes 2000. gada 27. novembra Lēmums 2000/750/EK - Kopienas darbības 
programma, lai apkarotu diskrimināciju (2001. līdz 2006. gads)

- Padomes 2000. gada 20. decembra Lēmums 2001/51//EK - Kopienas darbības programma 
par dzimumu līdztiesību (2001. līdz 2005. gads)

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 7. decembra Lēmums 2002/50/EK - Kopienas 
darbības programma, lai izskaustu sociālo atstumtību

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Lēmums 1145/2002/EK - Kopienas 
stimulējošie pasākumi nodarbinātības jomā

2. Taču, ņemot vērā īpašo uzmanību, kas piešķirta dzimumu līdztiesībai, un atzinumam, ko 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja pieņēmusi 2005. gada 28. janvārī par 
„Paplašinātās Savienības politiskie izaicinājumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. līdz 
2013. gadam” (tas pats atzinuma sagatavotājs, kas šim atzinumam), un jo īpaši tā 1., 2., 3. 
un 5. punktu, no kā izriet, ka dzimumu līdztiesības programmu tiek atteikts iekļaut 
programmā PROGRESS, kur ir pasvītrota vajadzība palielināt finansējumu un kur ir 
atgādināts, ka dzimumu līdztiesībai jāšķērso un jābūt kopīgai visām Kopienas politikām, jo 
īpaši galvenajās izdevumu jomās, piemēram, tādās kā struktūrfondi, ir ierosināti vairāki 
grozījumi, kas izvirza priekšplānā šādus aspektus:

- dzimumu līdztiesībai būs īpaša budžeta līnija, izveidojot programmu „Dzimumu līdztiesība 
– 2013. gads” un jaunu finansējumu nākotnē paredzētajam Eiropas Dzimumu institūtam, 
ko nav jāiekļauj programmā Progress.
Ir jāatrod kompromiss starp vajadzību padarīt redzamāku cīņu par patiesu dzimumu 
līdztiesību un lielākas skaidrības ieviešanu starp apakšprogrammu konkrētajām darbībām 
un esošajām direktīvām.

- Programma tiks pārskatīta 2010. gadā ar iespēju pieņemt mērķus un finanšu līdzekļus pēc 
tās piemērošanas novērtējuma.

- Programmu mērķu piemērošanas lauka paplašināšana, nodrošinot lielāku skaidrību, jo īpaši 
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attiecībā uz apmaiņu starp organizācijām, līdztiesības situācijas un dzimumu sociālo un 
darba apstākļu Eiropas Savienībā attīstības novērtēšanu; Kopienas politiku un jo īpaši 
Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietekmes novērtēšana attiecībā uz jaunu un augstākas 
kvalitātes darba vietu radīšanu un uz sieviešu līdzdalību dažādās programmās.

- Vajadzība piešķirt īpašu uzmanību darbībām, kas veicina dzimumu līdztiesību un kuru 
mērķis ir cīnīties pret diskrimināciju saistībā ar pieeju nodarbinātībai, karjeras attīstību, 
algu, profesionālo izglītību, izskaust nabadzības un sociālās atstumtības cēloņus, jo īpaši, 
diskrimināciju dzimuma un bērnu dēļ, lai pievērstu lielāku uzmanību sievietēm, kas vispār 
ir galvenie nabadzības un sociālās atstumtībaS upuri, domājot arī par bērnu nabadzību.

- Vajadzība pievērst īpašu uzmanību sievietēm, kas strādā, un mātes aizsardzībai, nosakot 
precīzas robežas, lai samazinātu nelaimes gadījumus darbā un arodslimību skaitu.

- Vajadzību padarīt redzamāku ar dzimumu līdztiesību saistītās programmas ieviešanu un 
novērtēšanu, organizējot ikgadējas apaļā galda sarunas, kurā piedalītos pārstāvji no 
parlamentārajām komitejām par līdztiesību vai tām līdzvērtīgām no dažādām dalībvalstīm, 
NVO, Eiropas Parlamenta, Komisijas, u.c.

- Kopienas līdzfinansējuma palielināšana līdz 90%, lai ņemtu vērā grūtības, ar ko sastopas 
NVO un citas sociālās institūcijas, kas strādā šajā jomā.

- Finansējuma kopsummas palielināšana līdz 700 miljoniem eiro un to sadalīšanas 
mainīšana.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju kā atbildīgo komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus grozījumus.

Likumdošanas rezolūcijas projekts

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. pants

Lēmums iedibina Kopienas Nodarbinātības 
un Sociālās solidaritātes programmu, proti, 
PROGRESS, lai finansiāli atbalstītu Eiropas 
Savienības mērķu īstenošanu nodarbinātības 
un sociālo lietu jomā un tādējādi veicinātu 
Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu 
šajās jomās. Tā būs no 2007. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 13. decembrim.

Lēmums iedibina Kopienas Nodarbinātības 
un Sociālās solidaritātes programmu, proti, 
PROGRESS, lai finansiāli atbalstītu Eiropas 
Savienības mērķu īstenošanu nodarbinātības 
un sociālo lietu jomā un tādējādi veicinātu 
Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu 
šajās jomās. Tā būs no 2007. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 13. decembrim. Dzimumu 
līdztiesībai būs sava budžeta līnija, 

  
1 OV C   / Vēl nav publicēts OV.
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izveidojot programmu „Dzimumu 
līdztiesība – 2013. gads” un jaunu 
finansējumu nākotnē paredzētajam Eiropas 
Dzimumu institūtam. Programma tiks 
pārskatīta 2010. gadā ar iespēju pārskatīt 
mērķus un finanšu līdzekļus pēc tās 
ieviešanas  novērtējuma.

Pamatojums

Jāpadara redzamāka cīņa par patiesu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm un jāuzsver 
saistība starp konkrētām apakšprogrammu darbībām un esošajām direktīvām.

Grozījums Nr. 2
2. pants, 1. punkts

(1) zināšanu par situāciju un situācijas 
izpratnes uzlabošana, kas dominē 
dalībvalstīs (un citās valstīs, kas piedalās) ar 
analīzes, izvērtēšanas un ciešas politiku 
novērošanas palīdzību;

(1) zināšanu par situāciju un situācijas 
izpratnes uzlabošana, kas dominē 
dalībvalstīs (un citās valstīs, kas piedalās) ar 
analīzes, izvērtēšanas un ciešas politiku un 
apmaiņu novērošanas palīdzību;

Pamatojums

Mērķiem jābūt precīzākiem.

Grozījums Nr. 3
2. pants, 2. punkts

(2) Statistisko rīku attīstības un metožu un 
kopējos rādītāju programmas pārklātās 
jomās atbalstīšana;

(2) Statistisko rīku attīstības un metožu un 
kopējos rādītāju programmas pārklātās 
jomās atbalstīšana, kuri attiecībā uz 
dzimumiem ļauj tiešām novērtēt sociālo un 
darba apstākļu attīstību Eiropas Savienībā, 
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
slieksni, ienākumu un algu nevienlīdzību, 
bezdarbu un darba kvalitāti visos tā 
aspektos (no darba apstākļiem līdz izglītībai 
darba vietā);

Pamatojums

Mērķiem jābūt precīzākiem.
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Grozījums Nr. 4
2. pants, 3. punkts

(3) Kopienas likumdošanas un politikas 
mērķu dalībvalstīs novērošanas un 
īstenošanas atbalsts un to ieguldījuma 
novērtēšanas atbalsts ;

(3) Kopienas likumdošanas un politikas 
mērķu dalībvalstīs novērošanas un 
īstenošanas atbalsts un to ieguldījuma 
novērtēšanas atbalsts, jo īpaši Kopienas 
politiku un jo īpaši Eiropas Nodarbinātības 
stratēģijas ietekmes novērtēšanai attiecībā 
uz jaunu un augstākas kvalitātes darba 
vietu radīšanu un uz sieviešu līdzdalību 
dažādās programmās;

Pamatojums

Mērķiem jābūt precīzākiem.

Grozījums Nr. 5
2. pants, 6. punkts

(6) Galveno ES tīklojumu jaudas sekmēšana, 
lai veicinātu un atbalstītu ES politikas.

(6) Galveno ES tīklojumu jaudas sekmēšana, 
lai veicinātu un atbalstītu ES politikas un 
valstu politikas, kuru mērķis ir uzlabot 
sociālos un darba apstākļus Eiropas 
Savienībā..

Pamatojums

Mērķiem jābūt precīzākiem.

Grozījums Nr. 6
3. pants, ievaddaļa

Šī programma ir sadalīta piecās zemāk 
redzamajās nodaļās:

Šī programma ir sadalīta piecās patstāvīgās 
apakšprogrammās:

Pamatojums

Padara programmas mērķus redzamākus, jo īpaši attiecībā uz dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 7
3. pants, 5. punkts
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(5) Dzimumu līdztiesība (5) Dzimumu līdztiesība 2013. gads

Pamatojums

Padara programmas mērķus redzamākus, jo īpaši attiecībā uz dzimumu līdztiesību.

Grozījums Nr. 8
4. pants, 1. punkts

(1) Nodarbinātības situācijas izpratni jo 
īpaši, analizējot un pētot, kā arī ar statistikas 
un rādītāju attīstības palīdzību;

(1) Nodarbinātības situācijas izpratni jo 
īpaši, attiecībā uz dzimumiem analizējot un 
pētot, kā arī ar statistikas un rādītāju 
attīstības palīdzību;

Pamatojums

Tiek konkrēti ņemta vērā dzimumu līdztiesība.

Grozījums Nr. 9
4. pants, 2. punkts

(2) Eiropas Nodarbinātības vadlīniju un 
ieteikumu novērošana un izvērtēšana, un 
mijiedarbes starp EES un citām politikas 
jomām analīze;

(2) Eiropas Nodarbinātības vadlīniju un 
ieteikumu un to ietekmes novērošana un 
izvērtēšana, un mijiedarbes starp EES un 
citām politikas jomām analīze;

Pamatojums

Tiek konkrēti ņemta vērā dzimumu līdztiesība.

Grozījums Nr. 10
4. pants, (3) punkts

(3) Politikas un procesu apmaiņu 
organizēšana un abpusējās apmācības 
veicināšana Eiropas Nodarbinātības 
stratēģijas kontekstā;

(3) Politikas un procesu apmaiņu 
organizēšana un abpusējās apmācības 
veicināšana Eiropas Nodarbinātības 
stratēģijas kontekstā vai pētījumi un 
priekšlikumi, kuru mērķis ir uzlabot un, 
iespējams, pārskatīt šo stratēģiju;;

Pamatojums

Tiek konkrēti ņemta vērā dzimumu līdztiesība.
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Grozījums Nr. 11
4. pants, (4.bis) punkts (jauns)

(4.bis) Īpašas uzmanības piešķiršana 
darbībām, kas veicina dzimumu līdztiesību 
un kuru mērķis ir cīnīties pret 
diskrimināciju saistībā ar pieeju 
nodarbinātībai, karjeras attīstību, algu un 
profesionālo izglītību; 

Pamatojums

Tiek konkrēti ņemta vērā dzimumu līdztiesība.

Grozījums Nr. 12
5. pants, (1) punkts

(1) Nabadzības jautājumu, sociālās 
aizsardzības un iekļaušanas politikas 
izpratnes uzlabošanu jo īpaši, analizējot un 
pētot, kā arī ar statistikas un rādītāju 
palīdzību;

(1) Nabadzības jautājumu, sociālās 
aizsardzības un iekļaušanas politikas 
izpratnes uzlabošanu jo īpaši, attiecībā uz 
dzimumiem analizējot un pētot, kā arī ar
statistikas un rādītāju palīdzību;

Pamatojums

Jāpievērš lielāka uzmanība sievietēm, kas vispār ir galvenie nabadzības un sociālās 
atstumtības upuri, domājot arī par bērnu nabadzību.

Grozījums Nr. 13
5. pants, (2) punkts

(2) Atklātās koordinācijas metodes 
īstenošanas novērtēšanu un novērošanu 
sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā un 
analizējot mijiedarbi starp šo metodi un 
citām politikas jomām;

(2) Atklātās koordinācijas metodes 
īstenošanas novērtēšanu un novērošanu 
sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā un 
analizējot mijiedarbi starp šo metodi un 
citām politikas jomām un to ietekmi valstu 
un Kopienas līmenī;

Pamatojums

Jāpievērš lielāka uzmanība sievietēm, kas vispār ir galvenie nabadzības un sociālās 
atstumtības upuri, domājot arī par bērnu nabadzību.

Grozījums Nr. 14
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5. pants, (3) punkts

(3) Politikas un procesu apmaiņu 
organizēšanu un abpusējās apmācības 
veicināšanu sociālās aizsardzības un 
iekļaušanas stratēģijas kontekstā;

(3) Politikas un procesu apmaiņu 
organizēšanu un abpusējās apmācības 
veicināšanu sociālās aizsardzības un 
iekļaušanas stratēģijas kontekstā, lai 
uzlabotu sociālo aizsardzību, veicinātu 
sociālo progresu un – augstākajā līmenī –
sociālo tiesību saskaņošanu Eiropas 
Savienībā;

Pamatojums

Jāpievērš lielāka uzmanība sievietēm, kas vispār ir galvenie nabadzības un sociālās 
atstumtības upuri, domājot arī par bērnu nabadzību.

Grozījums Nr. 15
5. pants, 5.bis punkts (jauns)

(5.bis) Īpašas uzmanības piešķiršanu 
darbībām, kas veicina dzimumu līdztiesību 
un kuru mērķis ir izskaust nabadzības un 
sociālās atstumtības cēloņus, jo īpaši, 
diskrimināciju dzimuma un bērnu dēļ;

Pamatojums

Jāpievērš lielāka uzmanība sievietēm, kas vispār ir galvenie nabadzības un sociālās 
atstumtības upuri, domājot arī par bērnu nabadzību. 

Grozījums Nr. 16
6. pants, (2) punkts

(2) ES darba likuma īstenošanas atbalstu, 
pastiprināti novērojot, apmācot praktiķus, 
attīstot vadlīnijas un tīklojumu starp 
specializētām iestādēm;

(2) ES darba likuma īstenošanas atbalstu, 
pastiprināti novērojot, apmācot praktiķus, 
attīstot vadlīnijas un tīklojumu starp 
specializētām iestādēm, ieskaitot 
arodbiedrības;

Pamatojums

Darba apstākļu uzlabošana un nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšana ir 
atkarīga no dažādiem faktoriem, jo īpaši no darba attiecību veida, darba organizācijas un 
profesionālās izglītības.
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Grozījums Nr. 17
6. pants, (3) punkts

(3) Aizsargdarbību veicināšanu un 
aizsardzības kultūras sekmēšanu veselības 
un drošības darba vietā jomā;

(3) Aizsargdarbību veicināšanu un 
aizsardzības kultūras sekmēšanu veselības 
un drošības darba vietā jomā un īpašas 
uzmanības pievēršana sievietēm, kas 
strādā, un mātes aizsardzībai, precīzu 
robežu noteikšana, lai samazinātu nelaimes 
gadījumus darbā un arodslimību skaitu;

Pamatojums

Darba apstākļu uzlabošana un nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšana ir 
atkarīga no dažādiem faktoriem, jo īpaši no darba attiecību veida, darba organizācijas un 
profesionālās izglītības.

Grozījums Nr. 18
6. pants, (4) punkts

(4) Palielinot informētību, izplatot 
informāciju un veicinot debates par 
galvenajiem izaicinājumiem un politikas 
jautājumiem par darba apstākļiem.

(4) Palielinot informētību, izplatot 
informāciju un veicinot debates par 
galvenajiem izaicinājumiem un politikas 
jautājumiem par darba apstākļiem un 
nodarbinātības kvalitāti visās tās izpausmēs 
(sevišķi attiecībā uz drošību, stabilitāti, 
profesionālo izglītību, algu, darba 
apstākļiem un organizāciju)..

Pamatojums

Darba apstākļu uzlabošana un nelaimes gadījumu un arodslimību skaita samazināšana ir 
atkarīga no dažādiem faktoriem, jo īpaši no darba attiecību veida, darba organizācijas un 
profesionālās izglītības.

Grozījums Nr. 19
7. pants, (3) punkts

(3) Informētības palielināšanu, informācijas 
izplatīšanu un debašu par galvenajiem 
izaicinājumiem un politikas jautājumiem par 
diskrimināciju un pretdiskriminācijas 
tendenci ES politikā veicināšanu;

(3) Informētības palielināšanu, informācijas 
izplatīšanu un debašu par galvenajiem 
izaicinājumiem un politikas jautājumiem par 
diskrimināciju un pretdiskriminācijas 
tendenci ES politikā veicināšanu horizontālā 
formā;
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Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku cīņu pret diskrimināciju liek attīstīt darbības un īstenot tādus 
pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no visām jomām, 
lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests visās Eiropas Savienības politikās. 

Grozījums Nr. 20
7. pants, 4.bis punkts (jauns)

(4.bis) tādu darbību attīstīšanu, kuru 
mērķis ir piedāvāt uzlabojumus attiecībā uz 
tās īstenošanu, sevišķi ikgadēju konferenci.

Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku cīņu pret diskrimināciju liek attīstīt darbības un īstenot tādus 
pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no visām jomām, 
lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests visās Eiropas Savienības politikās. 

Grozījums Nr. 21
8. pants, virsraksts

5. NODAĻA: Dzimumu līdztiesība Programma „Dzimumu līdztiesība -
2013. gads”

Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku dzimumu līdztiesības principa ieviešanu liek attīstīt darbības un 
īstenot tādus pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no 
visām jomām, lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests un īstenots visās Eiropas 
Savienības un valstu politikās.

Grozījums Nr. 22
8. pants, ievaddaļa

5. nodaļa atbalsta dzimumu līdztiesības 
principa efektīvu īstenošanu un veicina 
dzimumu dimensijas integrēšanu visās 
Savienības politikās ar:

Šī Progress apakšprogramma atbalsta 
dzimumu līdztiesības principa efektīvu 
īstenošanu un, ņemot vērā direktīvas, kas 
šajā jomā ir spēkā, veicina dzimumu 
dimensijas integrēšanu visās Savienības 
politikās ar:
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Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku dzimumu līdztiesības principa ieviešanu liek attīstīt darbības un 
īstenot tādus pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no 
visām jomām, lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests un īstenots visās Eiropas 
Savienības un valstu politikās.

Grozījums Nr. 23
8. pants, (3) punkts

(3) Palielinot informētību, izplatot 
informāciju un veicinot debates par 
galvenajiem izaicinājumiem un politikas 
jautājumiem par dzimumu līdztiesību un 
dzimumu tendenci;

(3) Horizontālā formā palielinot 
informētību, izplatot informāciju un veicinot 
debates par galvenajiem izaicinājumiem un 
politikas jautājumiem par dzimumu 
līdztiesību un dzimumu tendenci;

Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku dzimumu līdztiesības principa ieviešanu liek attīstīt darbības un 
īstenot tādus pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no 
visām jomām, lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests un īstenots visās Eiropas 
Savienības un valstu politikās. 

Grozījums Nr. 24
8. pants, 4.bis punkts (jauns)

(4.bis) tādu darbību attīstīšanu, kuru 
mērķis ir uzlabot tās īstenošanu, jo īpaši 
organizējot ikgadējas apaļā galda sarunas, 
kurās piedalītos NVO un parlamentārās 
komitejas, kas darbojas sieviešu tiesību 
jomā.

Pamatojums

Vajadzība padarīt redzamāku dzimumu līdztiesības principa ieviešanu liek attīstīt darbības un 
īstenot tādus pasākumus, kā ikgadējas konferences un citi, uz ko tiktu aicināti dalībnieki no 
visām jomām, lai varētu garantēt, ka šis princips tiek ieviests un īstenots visās Eiropas 
Savienības un valstu politikās. 

Grozījums Nr. 25
9. pants, 1. punkts, (a) apakšpunkts, 5.bis ievilkums (jauns)

- informācijas materiālu publicēšana un 
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izplatīšana un izglītība ar tīmekli vai citu 
mēdiju veidu

Pamatojums

Jāpievērš īpaša uzmanība katras valsts realitātei, ņemot vērā atšķirības, kas pastāv Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 26
9. pants, 1. punkts, (b) apakšpunkts, 5.bis ievilkums (jauns)

 - apmaiņu organizēšana starp Eiropas 
savienības vietējiem pārstāvjiem tā, lai 
attīstītu tiešu pieredzes apmaiņu un 
zināšanas par katras valsts realitātes 
īpatnībām.

Pamatojums

Jāpievērš īpaša uzmanība katras valsts realitātei, ņemot vērā atšķirības, kas pastāv Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 24
9. pants, 1. punkts, (b) apakšpunkts, 5.ter ievilkums (jauns)

- semināru un konferenču organizēšana, 
lai pielāgotu Kopienas tiesību aktus katras 
valsts atšķirīgajai realitātei.

Pamatojums

Jāpievērš īpaša uzmanība katras valsts realitātei, ņemot vērā atšķirības, kas pastāv Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 28
9. pants, 1. punkts, (c) apakšpunkts, 1. ievilkums 

- Galveno ES tīklojumu kārtējo izmaksu 
atbalstam

- Galveno valstu un ES tīklojumu kārtējo 
izmaksu atbalstam

Pamatojums

Jāpievērš īpaša uzmanība katras valsts realitātei, ņemot vērā atšķirības, kas pastāv Eiropas 
Savienībā.
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Grozījums Nr. 29
9. pants, 1. punkts, (c) apakšpunkts, 8.bis ievilkums (jauns)

- sadarbība starp iestādēm un vietējiem 
valstu dalībniekiem

Pamatojums

Jāpievērš īpaša uzmanība katras valsts realitātei, ņemot vērā atšķirības, kas pastāv Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 30
10. pants, 1. punkts, 6. ievilkums

- nevalstiskajām organizācijām, kas ir 
izveidotas ES līmenī;

- valstu nevalstiskajām organizācijām un 
NVO, kas ir izveidotas ES līmenī;

Pamatojums

Komisijai ir daudzas citas finansēšanas formas, un tāpēc nelielais asignējums, kas pieejams 
saistībā ar programmu Progress, ir jāizmanto precīzām darbībām, kuras saistītas ar 
programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 31
10. pants, 2. punkts

2. Komisija var arī tieši piekļūt programmai 
līdz pat saistītajām darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) 
un b) apakšpunktu.

2. Komisija var arī tieši piekļūt programmai 
līdz pat saistītajām darbībām, kas ir 
paredzētas saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) 
un b) apakšpunktu, bet summa nedrīkst 
pārsniegt 1% no kopējā programmai 
piešķirtā finanšu asignējuma.

Pamatojums

Komisijai ir daudzas citas finansēšanas formas, un tāpēc nelielais asignējums, kas pieejams 
saistībā ar programmu Progress, ir jāizmanto precīzām darbībām, kuras saistītas ar 
programmas īstenošanu.

Grozījums Nr. 32
11. pants, pirmā daļa, 2. ievilkums
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- Daļējas subsīdijas pēc priekšlikumu 
izsludināšanas. Šajā gadījumā ES 
līdzfinansējums nevar pārsniegt kā 
vispārīgais noteikums 80% no kopējiem 
izdevumiem, kurus sedz saņēmējs. Jebkādas 
subsīdijas, kas pārsniedz šos griestus, var 
tikai tikt piešķirtas saskaņā ar izņēmuma 
nosacījumiem un pēc rūpīgas pārbaudes.

- Daļējas subsīdijas pēc priekšlikumu 
izsludināšanas. Šajā gadījumā ES 
līdzfinansējums nevar pārsniegt kā 
vispārīgais noteikums 90% no kopējiem 
izdevumiem, kurus sedz saņēmējs. Jebkādas 
subsīdijas, kas pārsniedz šos griestus, var 
tikai tikt piešķirtas saskaņā ar izņēmuma 
nosacījumiem un pēc rūpīgas pārbaudes, jo 
īpaši reģionos, uz kuriem attiecas 1. mērķis, 
un īpaši nomaļos reģionos.

Pamatojums

Grūtību dēļ, ar kurām parasti sastopas NVO un citas sociālās organizācijas, kas šajā jomā 
darbojas, ir jāpalielina Kopienas līdzfinansējums, kas var būt vēl augstāks atpalikušos 
reģionos.

Grozījums Nr. 33
17. pants, 1. punkts

1. Finansējums Kopienas darbību 
īstenošanai attiecībā uz šo lēmumu laika 
posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim ir 628,8 miljoni
eiro.

1. Finansējums Kopienas darbību 
īstenošanai attiecībā uz šo lēmumu laika 
posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim ir 700 miljoni
eiro, un tajā nav iekļautas finanšu 
asignācijas, kas paredzētas Eiropas 
Dzimumu institūtam..

Pamatojums

Secīga finanšu asignāciju palielināšana, ņemot vērā vajadzību aktivizēt dažādo dalībnieku 
darbību svarīgās sociālās jomās, ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt adekvātu 
programmas Progress darbību.

Grozījums Nr. 34
17. pants, 2. punkts

2. Finansiālajam sadalījumam starp dažādām 
nozarēm ir jāņem vērā zemāk redzamie 
zemākie limiti:

2. Finansiālajam sadalījumam starp dažādām 
nozarēm ir jāņem vērā zemāk redzamie 
zemākie limiti:

1. nodaļa Nodarbinātība - 21% • Nodarbinātība – 20%

2. nodaļa Sociālā aizsardzība un iekļaušana 
– 28%

• Sociālā aizsardzība un iekļaušana – 25%
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3. nodaļa Darba apstākļi - 8% • Darba apstākļi - 10%

4. nodaļa Cīņa pret diskrimināciju un 
dažādība - 23%

• Cīņa pret diskrimināciju un dažādība -
25%

5. nodaļa Dzimumu līdztiesība - 8% • Dzimumu līdztiesība 10% (neieskaitot 
Eiropas Dzimumu institūtu)

Pamatojums

Secīga finanšu asignāciju palielināšana, ņemot vērā vajadzību aktivizēt dažādo dalībnieku 
darbību svarīgās sociālās jomās, ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt adekvātu 
programmas Progress darbību.

Grozījums Nr. 35
17. pants, 4. punkts

4. Budžeta iestādes apstiprina ikgada 
asignējumus finansiālo perspektīvu robežās.

4. Budžeta iestādes apstiprina ikgada 
asignējumus.

Pamatojums

Secīga finanšu asignāciju palielināšana, ņemot vērā vajadzību aktivizēt dažādo dalībnieku 
darbību svarīgās sociālās jomās, ir nepieciešama, lai varētu nodrošināt adekvātu 
programmas Progress darbību. 

Grozījums Nr. 36
19. pants, 1. punkts

1. Lai nodrošinātu pastāvīgu programmas 
novērošanu un pieļautu nepieciešamās 
pārorientēšanās, Komisijai ir jāizstrādā 
ikgada darbības ziņojumi un jānosūta 
programmas Komitejai, kas paredzēta 
13. pantā.

1. Lai nodrošinātu pastāvīgu programmas 
novērošanu un pieļautu nepieciešamās 
pārorientēšanās, Komisijai ir jāizstrādā 
ikgada darbības ziņojumi un jānosūta 
programmas Komitejai, kas paredzēta 
13. pantā, kā arī Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jāseko programmas Progress un visu tās apakšprogrammu 
īstenošanas attīstībai.

Grozījums Nr. 37
19. pants, 2. punkts
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2. Programmai ir arī jāveic vidustermiņa 
izvērtēšana dažādu nozaru līmenī ar 
programmas pārskatu, lai novērtētu veikto 
progresu attiecībā uz programmas mērķu 
ieguldījumu un tās ES pievienoto vērtību. 
Šāda veida izvērtēšana var tikt papildināta ar 
notiekošajām izvērtēšanām. Tās ir jāīsteno 
Komisijai ar ārējo ekspertu palīdzību. Kad 
tas ir pieejams, rezultāti ir jāziņo darbības 
ziņojumos, kas paredzēti 1. punktā.

2. Programmai ir arī jāveic vidustermiņa 
izvērtēšana dažādu nozaru līmenī ar 
programmas pārskatu, lai novērtētu veikto 
progresu attiecībā uz programmas mērķu 
ieguldījumu un tās ES pievienoto vērtību. 
Šāda veida izvērtēšana var tikt papildināta ar 
notiekošajām izvērtēšanām. Tās ir jāīsteno 
Komisijai ar ārējo ekspertu palīdzību. Kad 
tas ir pieejams, rezultāti ir jāziņo darbības 
ziņojumos, kas paredzēti 1. punktā, un 
jānosūta Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jāseko programmas Progress un visu tās apakšprogrammu 
īstenošanas attīstībai. 
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