
PA\556865NL.doc PE 355.364v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

VOORLOPIGE VERSIE
2004/0158(COD)

17.2.2005

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit – Progress
(COM(2004)0488 – C6-0092/2004 – 2004/0158(COD))

Rapporteur voor advies: Ilda Figueiredo



PE 355.364v01-00 2/17 PA\556865NL.doc

NL

PA_Leg



PA\556865NL.doc 3/17 PE 355.364v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

1. Teneinde de huidige situatie te vereenvoudigen en te rationaliseren heeft de Commissie 
een geïntegreerd programma voorgesteld voor de werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit (PROGRESS), dat de periode 2007 t/m 2013 bestrijkt. Dit programma omvat 
vier actieprogramma's die op dit ogenblik de uitvoering van de agenda voor het sociaal 
beleid ondersteunen, alsmede een aantal begrotingsonderdelen die verband houden met 
de arbeidsvoorwaarden. De Commissie stelt voor de hele looptijd van het programma 
slechts 628,8 miljoen euro ter beschikking en een cofinanciering van slechts 80% van de 
door de ontvanger verrichte totale uitgaven, hetgeen duidelijk ontoereikend is voor een 
gebied als dit.

Het programma omvat vijf onderdelen:

- Werkgelegenheid
- Sociale bescherming en integratie
- Arbeidsomstandigheden
- Discriminatiebestrijding en verscheidenheid
- Gelijkheid van mannen en vrouwen.

Op deze wijze tracht de Commissie om de volgende bestaande programma's onder te 
brengen in één enkel financieel instrument van de Europese Unie:

- Besluit 2000/750/EG van de Raad van 27 november 2000 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006)

- Besluit 2001/51/EG va de Raad van 20 december 2000 betreffende het 
programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van 
mannen en vrouwen (2001-2005)

- Besluit 50/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 
tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van 
samenwerking tussen lidstaten bij de bestrijding van sociale uitsluiting

- Besluit 1145/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de 
werkgelegenheid alsook de op communautair niveau aangevatte werkzaamheden 
met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

2. Vooral met het oog op de gelijkheid van mannen en vrouwen en het advies dat de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op 28 januari 2005 heeft 
goedgekeurd over de "Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 
2007-2013", waarvan ik tevens de rapporteur was, en met name de punten 1, 2, 3 en 5 
hiervan, waarin de integratie in Progress van het programma inzake de gelijkheid van 
mannen en vrouwen wordt verworpen, de noodzaak wordt onderstreept van ruimere 
financiële middelen en erop gewezen wordt dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
transversaal moet zijn en op alle politieke beleidsterreinen tot uitdrukking moet worden 
gebracht, met name bij de diverse uitgaven van bijvoorbeeld de structuurfondsen, worden 
de volgende amendementen voorgesteld:
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- De gelijkheid van mannen en vrouwen krijgt een eigen begrotingslijn, met de 
invoering van een programma "Gelijkheid van mannen en vrouwen 2013" en een 
nieuwe financiering voor het toekomstig Europees Genderinstituut dat niet in het 
Progress-programma mag worden geïntegreerd.
Hiermee wordt een compromis gezocht tussen de noodzaak om strijd voor een 
daadwerkelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen beter onder de aandacht te 
brengen zodat een beter onderscheid kan worden gemaakt tussen de concrete 
acties van de subprogramma's en de bestaande richtlijnen.

- Het programma wordt in 2010 herzien met een eventuele aanpassing van de 
doelstellingen en financiële middelen na een evaluatie van de uitvoering ervan.

- Uitbreiding van de doelstellingen van het programma om meer duidelijkheid te 
scheppen, met name met betrekking tot de uitwisseling tussen organisaties; 
evaluatie van de ontwikkelingen op het gebied van de gendergelijkheid en de 
arbeids- en sociale voorwaarden van de Europese Unie per geslacht; evaluatie van 
de gevolgen van het communautair beleid en met name de Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor het scheppen van meer en betere banen en de 
situatie en participatie van vrouwen in de diverse programma's.

- Bijzondere aandacht schenken aan acties die de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen bevorderen en de strijd aanbinden tegen alle vormen van discriminatie 
bij de toegang tot werk, loopbaanontwikkeling, bezoldiging, beroepsopleiding, 
bestrijding van de oorzaken van armoede en sociale uitsluiting, zoals met name 
discriminatie op grond van geslacht en kinderen, teneinde meer aandacht te 
schenken aan vrouwen die over het algemeen het meest onder armoede en sociale 
uitsluiting te lijden hebben, met speciale aandacht voor armoede onder kinderen.

- Speciale aandacht schenken aan werkende vrouwen en de bescherming van het 
moederschap door duidelijke doelstellingen te formuleren teneinde het aantal 
arbeidsongevallen en beroepsziekten terug te dringen.

- Meer aandacht schenken aan de toepassing en evaluatie van het programma 
inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen, door het organiseren van een 
jaarlijkse Ronde Tafel met de samenwerking van parlementsleden uit de diverse 
lidstaten van de respectieve commissies voor de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, NGO's, Europees Parlement, Commissie, enz.

- Verhoging van de communautaire cofinanciering tot 90%, teneinde rekening te 
houden met de problemen die de NGO's en andere maatschappelijke organisaties 
die op dit gebied opereren, ondervinden.

- Verhoging van het financieel kader tot 700 miljoen euro en wijziging van de 
verdeling ervan.
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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 1

Hierbij wordt het communautair programma 
voor werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit, Progress genaamd, vastgesteld 
om de tenuitvoerlegging van de
doelstellingen van de Europese Unie op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied 
financieel te ondersteunen en aldus bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie op 
deze gebieden. Het programma geldt voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013.

Hierbij wordt het communautair programma 
voor werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit, Progress genaamd, vastgesteld 
om de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen van de Europese Unie op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied 
financieel te ondersteunen en aldus bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie op 
deze gebieden. Het programma geldt voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013. De gelijkheid van 
mannen en vrouwen beschikt over een 
eigen begrotingslijn, met de lancering van 
een programma "Gelijkheid van mannen 
en vrouwen 2013" en een nieuwe 
financiering voor het toekomstige Europese 
Genderinstituut. Het programma wordt in 
2010 herzien met een eventuele bijstelling 
van de doelstellingen en financiële 
middelen, na evaluatie van de uitvoering 
ervan.

Motivering

Het is noodzakelijk de strijd voor een daadwerkelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
schijnwerpers te plaatsen door een beter onderscheid te maken tussen de concrete acties van de 
subprogramma's en de bestaande richtlijnen.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Artikel 2, punt (1)

(1) verbetering van de kennis van en het 
inzicht in de situatie in de lidstaten (en 
andere deelnemende landen) door middel 
van analyse en evaluatie van en nauwlettend 
toezicht op het beleid;

(1) verbetering van de kennis van en het 
inzicht in de situatie in de lidstaten (en 
andere deelnemende landen) door middel 
van analyse en evaluatie van en nauwlettend 
toezicht op het beleid, en uitwisselingen;

Motivering

De doelstellingen moeten nader worden uitgelegd.

Amendement 3
Artikel 2, punt (2)

(2) ondersteuning van de ontwikkeling van 
statistische hulpmiddelen en methoden en 
gemeenschappelijke indicatoren op de onder 
het programma vallende gebieden;

(2) ondersteuning van de ontwikkeling van 
statistische hulpmiddelen en methoden en 
gemeenschappelijke indicatoren op de onder 
het programma vallende gebieden waarmee 
de ontwikkeling van de arbeids- en 
maatschappelijke omstandigheden van de 
Europese Unie per geslacht daadwerkelijk 
kunnen worden geëvalueerd, met name de 
omvang van de armoede en sociale 
uitsluiting, de ongelijkheid op het gebied 
van inkomen en salarissen, werkloosheid 
en kwaliteit van het werk in al zijn aspecten 
(van de arbeidsomstandigheden t/m de 
opleiding op de werkplek);

Motivering

De doelstellingen moeten nader worden uitgelegd.

Amendement 4
Artikel 2, punt (3)

(3) ondersteuning van en toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het 
Gemeenschapsrecht en de 
beleidsdoelstellingen in de lidstaten en 
beoordeling van het effect daarvan;

(3) ondersteuning van en toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het 
Gemeenschapsrecht en de 
beleidsdoelstellingen in de lidstaten en 
beoordeling van het effect daarvan, met 
name het effect van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor het 
scheppen van meer en betere banen en 
deelname van vrouwen aan de diverse 
programma's;
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Motivering

De doelstellingen moeten nader worden uitgelegd.

Amendement 5
Artikel 2, punt (6)

(6) vergroting van de capaciteit van de 
belangrijkste EU-netwerken om het EU-
beleid te bevorderen en te ondersteunen.

(6) vergroting van de capaciteit van de 
belangrijkste EU-netwerken om het EU- en 
het nationaal beleid dat gericht is op een 
verbetering van de sociale en 
arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie te 
bevorderen en te ondersteunen.

Motivering

De doelstellingen moeten nader worden uitgelegd.

Amendement 6
Artikel 3, inleidende formule

Het programma is verdeeld in de volgende
vijf onderdelen:

Het programma is verdeeld in vijf autonome 
subprogramma's:

Motivering

De doelstellingen van het programma, met name die welke betrekking hebben op de gelijkheid 
van mannen en vrouwen, moeten beter onder de aandacht worden gebracht.

Amendement 7
Artikel 3, punt (5)

(5) Gelijkheid van mannen en vrouwen (5) Gelijkheid van mannen en vrouwen 2013

Motivering

De doelstellingen van het programma, met name die welke betrekking hebben op de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, moeten beter onder de aandacht worden gebracht.

Amendement 8
Artikel 4, punt (1)

(1) het inzicht in de 
werkgelegenheidssituatie te verbeteren, met 
name via analyses en studies en de 
opstelling van statistieken en indicatoren;

(1) het inzicht in de 
werkgelegenheidssituatie te verbeteren, met 
name via analyses en studies en de 
opstelling van statistieken en indicatoren per 
geslacht;
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Motivering

Met de gelijkheid van mannen en vrouwen moet op duidelijke wijze rekening worden gehouden.

Amendement 9
Artikel 4, punt (2)

(2) de tenuitvoerlegging van de Europese 
richtsnoeren en aanbevelingen voor de 
werkgelegenheid te controleren en te 
evalueren en de wisselwerking tussen de 
EWS en andere beleidsterreinen te 
bestuderen;

(2) de tenuitvoerlegging en gevolgen van de 
Europese richtsnoeren en aanbevelingen 
voor de werkgelegenheid te controleren en te 
evalueren en de wisselwerking tussen de 
EWS en andere beleidsterreinen te 
bestuderen;

Motivering

Met de gelijkheid van mannen en vrouwen moet op duidelijke wijze rekening worden gehouden.

Amendement 10
Artikel 4, punt (3)

(3) uitwisselingen over beleid en methoden 
te organiseren en wederzijdse leerprocessen 
in het kader van de EWS te bevorderen;

(3) uitwisselingen over beleid en methoden 
te organiseren en wederzijdse leerprocessen 
in het kader van de EWS te bevorderen of 
studies en voorstellen die de EWS beogen te 
perfectioneren of eventueel te herzien;

Motivering

Met de gelijkheid van mannen en vrouwen moet op duidelijke wijze rekening worden gehouden.

Amendement 11
Artikel 4, punt (4) bis (nieuw)

(4 bis) bijzonder belang te hechten aan 
acties die de gelijkheid van mannen en 
vrouwen beogen te bevorderen en 
discriminatie bij de toegang tot werk, de 
loopbaanontwikkeling, salarissen en 
beroepsopleiding bestrijden.

Motivering

Met de gelijkheid van mannen en vrouwen moet op duidelijke wijze rekening worden gehouden.
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Amendement 12
Artikel 5, punt (1)

(1) het inzicht in armoedekwesties en het 
beleid inzake sociale bescherming en 
integratie te verbeteren, met name via 
analyses en studies en de opstelling van 
statistieken en indicatoren;

(1) het inzicht in armoedekwesties en het 
beleid inzake sociale bescherming en 
integratie te verbeteren, met name via 
analyses en studies en de opstelling van 
statistieken en indicatoren per geslacht;

Motivering

Er moet meer aandacht aan vrouwen worden geschonken omdat zij in het algemeen sterker 
onder armoede en sociale uitsluiting te lijden hebben. Hierbij moet ook aandacht aan armoede 
onder kinderen worden geschonken.

Amendement 13
Artikel 5, punt (2)

(2) de tenuitvoerlegging van de open 
coördinatiemethode op het gebied van 
sociale bescherming en integratie te 
controleren en te evalueren, en de 
wisselwerking tussen deze open 
coördinatiemethode en andere 
beleidsterreinen te bestuderen;

(2) de tenuitvoerlegging van de open 
coördinatiemethode op het gebied van 
sociale bescherming en integratie te 
controleren en te evalueren, en de 
wisselwerking tussen deze open 
coördinatiemethode en andere 
beleidsterreinen te bestuderen, alsmede de 
gevolgen hiervan op nationaal en 
communautair niveau;

Motivering

Er moet meer aandacht aan vrouwen worden geschonken omdat zij in het algemeen sterker 
onder armoede en sociale uitsluiting te lijden hebben. Hierbij moet ook aandacht aan armoede 
onder kinderen worden geschonken.

Amendement 14
Artikel 5, punt (3)

(3) uitwisselingen over beleid en methoden 
te organiseren en wederzijdse leerprocessen 
in het kader van de strategie inzake sociale 
bescherming en integratie te bevorderen;

(3) uitwisselingen over beleid en methoden 
te organiseren en wederzijdse leerprocessen 
in het kader van de strategie inzake sociale 
bescherming en integratie te bevorderen 
teneinde de sociale bescherming te 
verbeteren door bij te dragen aan de 
maatschappelijke vooruitgang en aan de 
harmonisatie van de sociale rechten in de 
Europese Unie;

Motivering

Er moet meer aandacht aan vrouwen worden geschonken omdat zij in het algemeen sterker 
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onder armoede en sociale uitsluiting te lijden hebben. Hierbij moet ook aandacht aan armoede 
onder kinderen worden geschonken.

Amendement 15
Artikel 5, punt (5) bis (nieuw)

(5 bis) bijzonder belang te hechten aan 
acties die de gelijkheid van mannen en 
vrouwen bevorderen en de oorzaken van 
armoede en maatschappelijke uitsluiting 
bestrijden, met name vormen van 
disciminatie op grond van geslacht en het 
al dan niet hebben van kinderen.

Motivering

Er moet meer aandacht aan vrouwen worden geschonken omdat zij in het algemeen sterker 
onder armoede en sociale uitsluiting te lijden hebben. Hierbij moet ook aandacht aan armoede 
onder kinderen worden geschonken.

Amendement 16
Artikel 6, punt (2)

(2) de tenuitvoerlegging van het 
communautaire arbeidsrecht te ondersteunen 
via versterkt toezicht, de opleiding van 
vaklieden, de opstelling van handleidingen 
en de totstandbrenging van netwerken tussen 
gespecialiseerde instanties;

(2) de tenuitvoerlegging van het 
communautaire arbeidsrecht te ondersteunen 
via versterkt toezicht, de opleiding van 
vaklieden, de opstelling van handleidingen 
en de totstandbrenging van netwerken tussen 
gespecialiseerde instanties, met inbegrip van 
de vakbonden;

Motivering

De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van het aantal 
arbeidsongevallen en beroepsziekten hangt van veel andere factoren af, zoals bijvoorbeeld de 
arbeidsbetrekkingen, de organisatie van de arbeid en de beroepsopleiding.

Amendement 17
Artikel 6, punt (3)

(3) preventieve maatregelen te nemen en de 
preventiecultuur op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk te
bevorderen;

(3) preventieve maatregelen te nemen en de 
preventiecultuur op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op het werk te 
bevorderen, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan werkende 
vrouwen en bescherming van het 
moederschap door het vaststellen van 
duidelijke doelstellingen teneinde het 
aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten 
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terug te dringen;

Motivering

De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van het aantal 
arbeidsongevallen en beroepsziekten hangt van veel andere factoren af, zoals bijvoorbeeld de 
arbeidsbetrekkingen, de organisatie van de arbeid en de beroepsopleiding.

Amendement 18
Artikel 6, punt (4)

(4) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 
beleidskwesties in verband met de 
arbeidsomstandigheden te bevorderen.

(4) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 
beleidskwesties in verband met de 
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van 
het werk in al zijn aspecten (met name 
veiligheid, stabiliteit, beroepsopleiding, 
salarissen, arbeidsvoorwaarden en 
-organisatie) te bevorderen.

Motivering

De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van het aantal 
arbeidsongevallen en beroepsziekten hangt van veel andere factoren af, zoals bijvoorbeeld de 
arbeidsbetrekkingen, de organisatie van de arbeid en de beroepsopleiding.

Amendement 19
Artikel 7, punt (3)

(3) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 
beleidskwesties in verband met discriminatie 
en de integratie van het non-
discriminatiebeginsel in het EU-beleid te 
bevorderen;

(3) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 
beleidskwesties in verband met discriminatie 
en de integratie van het non-
discriminatiebeginsel in het EU-beleid via 
een horizontale benadering te bevorderen;

Motivering

De noodzaak om de bestrijding van discriminatie meer onder de aandacht te brengen impliceert 
dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere soorten 
conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen, teneinde erop toe te zien 
dat dit beginsel in al het EU-beleid wordt opgenomen en toegepast.

Amendement 20
Artikel 7, punt (4) bis (nieuw)

(4 bis) acties te organiseren die tot doel 
hebben verbeteringen voor te stellen met 
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betrekking tot de toepassing ervan, zoals 
een jaarlijkse conferentie.

Motivering

De noodzaak om de bestrijding van discriminatie meer onder de aandacht te brengen impliceert 
dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere soorten 
conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen, teneinde erop toe te zien 
dat dit beginsel in al het EU-beleid wordt opgenomen en toegepast.

Amendement 21
Artikel 8, titel

DEEL 5: Gelijkheid van mannen en 
vrouwen

Programma "Gelijkheid van mannen en 
vrouwen 2013"

Motivering

De noodzaak om de gelijkheid van mannen en vrouwen meer onder de aandacht te brengen 
impliceert dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere 
soorten conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen, teneinde erop 
toe te zien dat dit beginsel in al het communautair en nationaal beleid wordt opgenomen en 
toegepast.

Amendement 22
Artikel 8, inleidende formule

Deel 5 dient ter ondersteuning van de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en ter bevordering van de integratie 
van de genderdimensie in het EU-beleid 
door:

Dit subprogramma van Progess dient, met 
inachtneming van de vigerende richtlijnen 
op dit gebied, ter ondersteuning van de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijkheid van mannen en 
vrouwen en ter bevordering van de integratie 
van de genderdimensie in het EU-beleid 
door:

Motivering

De noodzaak om de gelijkheid van mannen en vrouwen meer onder de aandacht te brengen 
impliceert dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere 
soorten conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen teneinde erop toe 
te zien dat dit beginsel in al het communautair en nationaal beleid wordt opgenomen en 
toegepast.

Amendement 23
Artikel 8, punt (3)

(3) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 

(3) de bewustwording te vergroten, 
informatie te verspreiden en de discussie 
over de belangrijkste uitdagingen en 
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beleidskwesties in verband met de gelijkheid 
van mannen en vrouwen en de integratie van 
de genderdimensie in het beleid te 
bevorderen;

beleidskwesties in verband met de gelijkheid 
van mannen en vrouwen en de integratie van 
de genderdimensie via een horizontale 
benadering in het beleid te bevorderen;

Motivering

De noodzaak om de gelijkheid van mannen en vrouwen meer onder de aandacht te brengen 
impliceert dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere 
soorten conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen teneinde erop toe 
te zien dat dit beginsel in al het communautair en nationaal beleid wordt opgenomen en 
toegepast.

Amendement 24
Artikel 8, punt (4) bis (nieuw)

(4 bis) acties te lanceren die de toepassing 
ervan beogen te verbeteren, met name via 
het organiseren van een jaarlijkse Ronde 
Tafel waaraan met name wordt 
deelgenomen door NGO's en parlementaire 
commissies voor de rechten van de vrouw.

Motivering

De noodzaak om de gelijkheid van mannen en vrouwen meer onder de aandacht te brengen 
impliceert dat meer acties en manifestaties worden georganiseerd, zoals jaarlijkse of andere 
soorten conferenties waaraan zoveel mogelijk verschillende mensen deelnemen teneinde erop toe 
te zien dat dit beginsel in al het communautair en nationaal beleid wordt opgenomen en 
toegepast.

Amendement 25
Artikel 9, lid 1, letter a), streepje 5 bis (nieuw)

- Publicatie en verspreiding van 
voorlichtings- en cursusmateriaal via 
Internet of andere mediadragers

Motivering

Er moet meer aandacht worden geschonken aan de reële situatie in de diverse lidstaten omdat 
deze per land uiteenloopt.

Amendement 26
Artikel 9, lid 1, letter b), streepje 5 bis (nieuw)

- Uitwisseling tussen plaatselijk personeel 
van de Europese Unie teneinde de 
rechtstreekse uitwisseling van ervaringen 
en kennis over de specifieke kenmerken 
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van de nationale situatie te bevorderen

Motivering

Er moet meer aandacht worden geschonken aan de reële situatie in de diverse lidstaten omdat 
deze per land uiteen loopt.

Amendement 27
Artikel 9, lid 1, letter b), streepje 5 ter (nieuw)

- Organisatie van seminars en conferenties 
teneinde de communautaire wetgeving af te 
stemmen op de verschillende situaties in de 
diverse lidstaten

Motivering

Er moet meer aandacht worden geschonken aan de reële situatie in de diverse lidstaten omdat 
deze per land uiteen loopt.

Amendement 28
Artikel 9, lid 1, letter c), streepje 1

– Bijdrage in de exploitatiekosten van de 
belangrijkste EU-netwerken

– Bijdrage in de exploitatiekosten van de 
belangrijkste nationale en EU-netwerken

Motivering

Er moet meer aandacht worden geschonken aan de reële situatie in de diverse lidstaten omdat 
deze per land uiteen loopt.

Amendement 29
Artikel 9, lid 1, letter c), streepje 8 bis (nieuw)

- Samenwerking tussen nationale 
plaatselijke instellingen en personeel

Motivering

Er moet meer aandacht worden geschonken aan de reële situatie in de diverse lidstaten omdat 
deze per land uiteen loopt.

Amendement 30
Artikel 10, lid 1, streepje 6

– op EU-niveau georganiseerde niet-
gouvernementele organisaties;

– nationale en op EU-niveau georganiseerde 
niet-gouvernementele organisaties;
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Motivering

De Commissie beschikt over vele andere financieringsmiddelen en de beperkte kredieten van 
Progress moeten dan ook alleen worden aangewend in de gevallen die verband houden met de 
toepassing van het programma.

Amendement 31
Artikel 10, lid 2

2. De Commissie heeft ook rechtstreeks 
toegang tot het programma voor de in artikel 
9, lid 1, onder a) en b), bedoelde activiteiten.

2. De Commissie heeft ook rechtstreeks 
toegang tot het programma voor de in artikel 
9, lid 1, onder a) en b), bedoelde activiteiten, 
voor een bedrag dat de grens van 1% van 
het totaal van de voor het programma 
uitgetrokken kredieten niet mag 
overschrijden.

Motivering

De Commissie beschikt over vele andere financieringsmiddelen en de beperkte kredieten van 
Progress moeten dan ook alleen worden aangewend in de gevallen die verband houden met de 
toepassing van het programma.

Amendement 32
Artikel 11, alinea 1, streepje 2

– een gedeeltelijke subsidie op basis van een 
oproep tot het indienen van voorstellen. In 
dit geval kan de EU-bijdrage in het 
algemeen niet meer bedragen dan 80% van
de door de ontvanger verrichte totale 
uitgaven. Subsidies boven dit maximum 
kunnen uitsluitend in uitzonderlijke 
omstandigheden en na een zorgvuldig 
onderzoek worden verleend.

– een gedeeltelijke subsidie op basis van een 
oproep tot het indienen van voorstellen. In 
dit geval kan de EU-bijdrage in het 
algemeen niet meer bedragen dan 90% van 
de door de ontvanger verrichte totale 
uitgaven. Subsidies boven dit maximum 
kunnen uitsluitend in uitzonderlijke 
omstandigheden worden verleend, met name 
in de gebieden van doelstelling nr. 1 en de 
ultraperifere regio's.

Motivering

Aangezien de NGO's en andere maatschappelijke organisaties die op dit gebied opereren 
meestal in financiële moeilijkheden verkeren, moet het communautaire 
cofinancieringspercentage worden verhoogd, hetgeen in versterkte mate kan gelden voor 
kansarme regio's.

Amendement 33
Artikel 17, lid 1

1. Het financiële raamwerk voor de 
uitvoering van de in dit besluit bedoelde 

1. Het financiële raamwerk voor de 
uitvoering van de in dit besluit bedoelde 
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communautaire activiteiten voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 628,8 miljoen euro.

communautaire activiteiten voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 700 miljoen euro en omvat 
niet de kredieten voor het Europese 
Genderinstituut.

Motivering

Een adequate financiering van Progress impliceert een aanmerkelijke verhoging van de 
kredieten omdat de diverse actoren op deze belangrijke maatschappelijke gebieden meer acties 
moeten kunnen ontplooien.

Amendement 34
Artikel 17, lid 2

2. Bij de verdeling van de middelen over de 
verschillende programmaonderdelen worden 
de volgende minimumpercentages 
aangehouden:
Deel 1 Werkgelegenheid - 21%
Deel 2 Sociale bescherming en integratie -
28%
Deel 3 Arbeidsomstandigheden - 8%
Deel 4 Discriminatiebestrijding en 
verscheidenheid - 23%
Deel 5 Gelijkheid van mannen en vrouwen -
8%

2. Bij de verdeling van de middelen over de 
verschillende programmaonderdelen worden 
de volgende minimumpercentages 
aangehouden:
• Werkgelegenheid - 20%
• Sociale bescherming en integratie - 25%
• Arbeidsomstandigheden - 10%
• Discriminatiebestrijding en 
verscheidenheid - 25%
• Gelijkheid van mannen en vrouwen - 10% 
(exclusief het Europese Genderinstituut)

Motivering

Een adequate financiering van Progress impliceert een aanmerkelijke verhoging van de 
kredieten omdat de diverse actoren op deze belangrijke maatschappelijke gebieden meer acties 
moeten kunnen ontplooien.

Amendement 35
Artikel 17, lid 4

4. De begrotingsautoriteit stelt, binnen de 
grenzen van de financiële vooruitzichten,
de jaarlijks beschikbare middelen vast.

4. De begrotingsautoriteit stelt de jaarlijks 
beschikbare middelen vast.

Motivering

Een adequate financiering van Progress impliceert een aanmerkelijke verhoging van de 
kredieten omdat de diverse actoren op deze belangrijke maatschappelijke gebieden meer acties 
moeten kunnen ontplooien.

Amendement 36
Artikel 19, lid 1
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1. Teneinde te zorgen voor een regelmatige 
follow-up van het programma en dit waar 
nodig bij te stellen, worden door de 
Commissie jaarlijkse activiteitenverslagen 
opgesteld en aan het in artikel 13 bedoelde 
programmacomité toegezonden.

1. Teneinde te zorgen voor een regelmatige 
follow-up van het programma en dit waar 
nodig bij te stellen, worden door de 
Commissie jaarlijkse activiteitenverslagen 
opgesteld en aan het in artikel 13 bedoelde 
programmacomité en het Europees 
Parlement toegezonden.

Motivering

Het Europees Parlement moet de tenuitvoerlegging van Progress en alle subprogramma's ervan 
flankeren.

Amendement 37
Artikel 19, lid 2

2. Het programma wordt ook onderworpen 
aan een tussentijdse evaluatie van de 
verschillende onderdelen met een overzicht 
over het programma teneinde de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot het effect 
van de doelstellingen van het programma en 
zijn Europese toegevoegde waarde te meten. 
Deze evaluatie kan worden aangevuld met 
lopende evaluaties. Deze worden uitgevoerd 
door de Commissie met de hulp van externe 
deskundigen. Voor zover beschikbaar, 
worden de resultaten in de in lid 1 bedoelde 
activiteitenverslagen opgenomen.

2. Het programma wordt ook onderworpen 
aan een tussentijdse evaluatie van de 
verschillende onderdelen met een overzicht 
over het programma teneinde de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot het effect 
van de doelstellingen van het programma en 
zijn Europese toegevoegde waarde te meten. 
Deze evaluatie kan worden aangevuld met 
lopende evaluaties. Deze worden uitgevoerd 
door de Commissie met de hulp van externe 
deskundigen. Voor zover beschikbaar, 
worden de resultaten in de in lid 1 bedoelde 
activiteitenverslagen opgenomen en aan het 
Europees Parlement toegezonden.

Motivering

Het Europees Parlement moet de tenuitvoerlegging van Progress en alle subprogramma's ervan 
flankeren.
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