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KRÓTKIE UZASADNIENIE

1. Dążąc do uproszczenia i racjonalizacji obecnej sytuacji, Komisja przedstawia jednolity 
zintegrowany program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej (PROGRESS), 
przewidziany na lata 2007-2013, który obejmie cztery programy działania realizujące 
obecnie kalendarz polityki społecznej oraz wszystkie linie budżetowe związane z 
warunkami pracy. Komisja proponuje jedynie środki w wysokości 628,8 milionów euro na 
cały okres objęty programem i współfinansowanie wynoszące wyłącznie 80% wydatków 
ponoszonych przez beneficjenta, co jest zdecydowanie niewystarczające w przypadku 
działalności społecznej.

Program składa się z pięciu sekcji:

- zatrudnienia,
- ochrony socjalnej i integracji,
- warunków pracy,
- walki z dyskryminacją i różnorodności,
- równości płci.

Komisja w ten sposób stara się o połączenie istniejących obecnie programów w jednolity 
instrument finansowy:

- decyzja Rady 2000/750/WE z dnia 27 listopada 2000 r. – Wspólnotowy program działań w 
zakresie zwalczania dyskryminacji (2001–2006)

- decyzja Rady 2001/51/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. – Wspólnotowy program działań na 
rzecz równości płci (2001-2005)

- decyzja nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. -
Program działań Wspólnoty w zakresie zwalczania wyłączenia społecznego

- decyzja nr 1145/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. –
Wspólnotowe środki zachęcające w dziedzinie zatrudnienia

2. Tymczasem zważywszy na szczególne znaczenie przypisywane równości płci i opinię 
przyjętą przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia w dniu 28 stycznia 2005 r. w 
sprawie „wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 
2007-2013” (ten sam sprawozdawca, co w niniejszej opinii), w szczególności jej pkt. 1, 2 3 
i 5, z których wynika odrzucenie włączenia programu w sprawie równości płci do 
programu Progress, gdzie podkreśla się konieczność zwiększenia finansowania i gdzie 
przypomina się, że równość płci musi być szeroko zakrojona i znajdować swoje miejsce 
we wszystkich politykach wspólnotowych, w szczególności w głównych dziedzinach 
wydatków, na przykład funduszach strukturalnych, przedstawiono liczne poprawki, które 
kładą nacisk na następujące elementy:

- Równość płci zostanie objęta specjalną linią budżetową wraz z utworzeniem programu 
„Równość płci do 2013 r.” i nowym finansowaniem przyszłego Europejskiego Instytutu 
ds. Równości Płci, które nie może zostać włączone do programu Progress.
Chodzi o znalezienie kompromisu między koniecznością dopilnowania, aby walka na 
rzecz rzeczywistej równości płci była bardziej dostrzegalna, wprowadzenia lepszego 
połączenia konkretnych działań w ramach istniejących programów składowych i 
obowiązujących dyrektyw.
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- W 2010 r. przeprowadzona zostanie rewizja programu wraz z ewentualnym 
dostosowaniem celów i środków finansowych po ocenie jego realizacji.

- Rozszerzenie zakresu realizacji celów programów w trosce o przejrzystość, w 
szczególności jeżeli chodzi o wymianę między organizacjami, ocenę rozwoju sytuacji w 
zakresie równości, warunków socjalnych i warunków pracy w Unii Europejskie w 
zależności od płci; ocena oddziaływania polityk wspólnotowych, w szczególności 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, na tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy, a 
także na udział kobiet w różnych programach.

- Konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na działania, które wspierają równość płci i 
zmierzają do zwalczania dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, 
płacach, szkoleniu zawodowym, zwalczania przyczyn ubóstwa i wyłączenia społecznego, 
w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć i posiadanie dzieci, aby zwrócić 
większą uwagę na kobiety, które z reguły są głównymi ofiarami ubóstwa i wyłączenia 
społecznego przy równoczesnym rozważeniu kwestii ubóstwa dzieci.

- Konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na kobiety pracujące i ochronę macierzyństwa 
poprzez ustanowienie precyzyjnych granic w celu ograniczenia wypadków przy pracy i 
występowania chorób zawodowych.

- Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności wdrażania i oceny programu 
dotyczącego równości płci wraz ze zorganizowaniem corocznego okrągłego stołu przy 
udziale członków komisji parlamentarnych na rzecz równości lub ich odpowiedników w 
różnych Państwach Członkowskich, organizacji pozarządowych, Parlamentu 
Europejskiego, Komisji, itp.

- Zwiększenie współfinansowania wspólnotowego do wysokości 90%, aby uwzględnić 
trudności napotykane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczne działające 
w tej dziedzinie.

- Zwiększenie puli finansowej do kwoty 700 milionów euro i zmiana jej podziału.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie następujących poprawek w swoim 
sprawozdaniu:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Art. 1

Niniejsza decyzja ustanawia program 
wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i polityki 

Niniejsza decyzja ustanawia program 
wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i polityki 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
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społecznej PROGRESS, w celu finansowego 
wsparcia wdrożenia celów Unii Europejskiej 
w obszarach zatrudnienia i spraw 
społecznych i tym samym przyczynienia się 
do realizacji celów strategii lizbońskiej w 
tych obszarach. Program będzie realizowany 
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 
grudnia 2013 r.

społecznej PROGRESS, w celu finansowego 
wsparcia wdrożenia celów Unii Europejskiej 
w obszarach zatrudnienia i spraw 
społecznych i tym samym przyczynienia się 
do realizacji celów strategii lizbońskiej w 
tych obszarach. Program będzie realizowany 
w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 
grudnia 2013 r. Program dotyczący 
równości płci będzie miał własną linię 
budżetową wraz utworzeniem programu 
„Równość płci do 2013” i nowe środki na 
finansowanie przyszłego Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Płci. W 2010 r. 
przeprowadzona zostanie rewizja programu 
wraz z ewentualnym dostosowaniem celów i 
środków finansowych po ocenie jego 
wdrożenia.

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie lepszej dostrzegalności walki na rzecz rzeczywistej równości płci i 
podkreślenie związków między konkretnymi działaniami programów składowych a 
obowiązującymi dyrektywami.

Poprawka 2
Art. 2 pkt 1

1) poprawa wiedzy i rozumienia sytuacji 
panującej w Państwach Członkowskich (i 
innych uczestniczących państwach) w 
drodze analizy, oceny i ścisłego 
monitorowania polityki;

1) poprawa wiedzy i rozumienia sytuacji 
panującej w Państwach Członkowskich (i 
innych uczestniczących państwach) w 
drodze analizy, oceny i ścisłego 
monitorowania polityki i wymiany;

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba większego sprecyzowania celów.

Poprawka 3
Art. 2 pkt 2

2) wspieranie rozwoju narzędzi i metod 
statystycznych oraz wspólnych wskaźników 
w obszarach objętych programem;

2) wspieranie rozwoju narzędzi i metod 
statystycznych oraz wspólnych wskaźników 
w obszarach objętych programem, które 
pozwalają rzeczywiście ocenić, w zależności 
od płci, rozwój warunków socjalnych i 
warunków pracy w Unii Europejskiej, w 
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szczególności próg ubóstwa i wyłączenie 
społeczne, nierówności w dochodach i 
płacach, bezrobocie i jakość pracy w 
różnych aspektach (od warunków pracy po 
możliwości szkolenia w miejscu pracy);

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba większego sprecyzowania celów.

Poprawka 4
Art. 2 pkt 3

3) wspieranie i monitorowanie wdrażania 
przepisów i zadań polityki Wspólnoty w 
Państwach Członkowskich oraz ocena 
skutków ich działania;

3) wspieranie i monitorowanie wdrażania 
przepisów i zadań polityki Wspólnoty w 
Państwach Członkowskich oraz ocena 
skutków ich działania, w szczególności 
wpływ Europejskiej Strategii Zatrudnienia 
na tworzenie większej liczby lepszych miejsc
pracy i udział kobiet w różnych 
programach;

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba większego sprecyzowania celów.

Poprawka 5
Art. 2 pkt 6

6) zwiększanie możliwości promowania i 
wspierania polityki UE przez najważniejsze 
sieci UE.

6) zwiększanie możliwości promowania i 
wspierania polityki UE przez najważniejsze 
sieci UE, a także polityk krajowych, które 
zmierzają do poprawy warunków 
socjalnych i warunków pracy w Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba większego sprecyzowania celów.

Poprawka 6
Art. 3 wprowadzenie

Program dzieli się na następujących 5 Program dzieli się na 5 odrębnych 
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sekcji: programów składowych:

Uzasadnienie

Zapewnia lepszą widoczność celów programu, w szczególności w zakresie równości płci.

Poprawka 7
Art. 3 pkt 5

5) Równości płci. 5) Równości płci do 2013 r.

Uzasadnienie

Zapewnia lepszą widoczność celów programu, w szczególności w zakresie równości płci.

Poprawka 8
Art. 4 pkt 1

1) poprawę zrozumienia sytuacji związanej z 
zatrudnieniem, zwłaszcza poprzez analizy i 
studia oraz rozwijanie statystyk i 
wskaźników;

1) poprawę zrozumienia sytuacji związanej z 
zatrudnieniem, zwłaszcza poprzez analizy i 
studia oraz rozwijanie statystyk i 
wskaźników w zależności od płci;

Uzasadnienie

W wyraźny sposób uwzględnia równość płci.

Poprawka 9
Art. 4 pkt 2

2) monitorowanie i ocenę wdrożenia 
europejskich wytycznych i zaleceń w 
zakresie zatrudnienia oraz analizę interakcji 
między EES (Europejską Strategią 
Zatrudnienia) i innymi obszarami 
politycznymi;

2) monitorowanie i ocenę wdrożenia 
europejskich wytycznych i zaleceń w 
zakresie zatrudnienia, a także oddziaływania 
na zatrudnienie oraz analizę interakcji 
między EES (Europejską Strategią 
Zatrudnienia) i innymi obszarami 
politycznymi;

Uzasadnienie

W wyraźny sposób uwzględnia równość płci.

Poprawka 10
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Art. 4 pkt 3

3) organizowanie wymiany polityk i 
procedur oraz promowanie wzajemnego 
uczenia się w kontekście EES;

3) organizowanie wymiany polityk i 
procedur oraz promowanie wzajemnego 
uczenia się w kontekście EES lub analizy i 
propozycje mające na celu poprawę i 
ewentualnie – przegląd strategii;

Uzasadnienie

W wyraźny sposób uwzględnia równość płci.

Poprawka 11
Art. 4 pkt 4a (nowy)

4a) przyznawanie szczególnego znaczenia 
działaniom wspierającym równość płci i 
mającym na celu zwalczanie dyskryminacji 
w dostępie do zatrudnienia, rozwoju 
kariery, płacach i szkoleniu zawodowym;

Uzasadnienie

W wyraźny sposób uwzględnia równość płci.

Poprawka 12
Art. 5 pkt 1

1) poprawę zrozumienia kwestii związanych 
z ubóstwem, polityką ochrony socjalnej i 
integracji społecznej, zwłaszcza poprzez 
analizy i studia oraz rozwijanie statystyk i 
wskaźników;

1) poprawę zrozumienia kwestii związanych 
z ubóstwem, polityką ochrony socjalnej i 
integracji społecznej, zwłaszcza poprzez 
analizy i studia oraz rozwijanie statystyk i 
wskaźników w zależności od płci;

Uzasadnienie

Należy zwrócić większą uwagę na kobiety, które z reguły są głównymi ofiarami ubóstwa i 
wyłączenia społecznego przy równoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa dzieci.

Poprawka 13
Art. 5 pkt 2

2) monitorowanie i ocenę wdrożenia 
otwartej metody koordynacji w obszarze 
ochrony socjalnej i integracji społecznej 

2) monitorowanie i ocenę wdrożenia 
otwartej metody koordynacji w obszarze 
ochrony socjalnej i integracji społecznej 
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oraz analizowania interakcji pomiędzy 
otwartą metodą koordynacji i innymi 
obszarami polityki;

oraz analizowanie interakcji pomiędzy 
otwartą metodą koordynacji i innymi 
obszarami polityki oraz ich oddziaływaniem 
na szczeblu krajowym i wspólnotowym;

Uzasadnienie

Należy zwrócić większą uwagę na kobiety, które z reguły są głównymi ofiarami ubóstwa i 
wyłączenia społecznego przy równoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa dzieci.

Poprawka 14
Art. 5 pkt 3

3) organizację wymiany polityk i procedur 
oraz promocję wzajemnego uczenia się w 
kontekście ochrony socjalnej i strategii 
integracji społecznej;

3) organizację wymiany polityk i procedur 
oraz promocję wzajemnego uczenia się w 
kontekście ochrony socjalnej i strategii 
integracji społecznej w celu poprawy 
ochrony socjalnej, przyczyniania się do 
postępu społecznego i odgórnej 
harmonizacji praw socjalnych w Unii 
Europejskiej;

Uzasadnienie

Należy zwrócić większą uwagę na kobiety, które z reguły są głównymi ofiarami ubóstwa i 
wyłączenia społecznego przy równoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa dzieci.

Poprawka 15
Art. 5 pkt 5a (nowy)

5a) poświęcenie szczególnej uwagi 
działaniom, które wspierają równość płci i 
mają na celu zwalczanie przyczyn ubóstwa i 
wyłączenia społecznego, w szczególności 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
posiadanie dzieci.

Uzasadnienie

Należy zwrócić większą uwagę na kobiety, które z reguły są głównymi ofiarami ubóstwa i 
wyłączenia społecznego przy równoczesnym uwzględnieniu kwestii ubóstwa dzieci. 

Poprawka 16
Art. 6 pkt 2
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2) wspieranie wdrożenia prawa pracy UE 
poprzez wzmocnione monitorowanie, 
szkolenie specjalistów, rozwój 
przewodników i systemów sieciowych w 
ramach wyspecjalizowanych organów;

2) wspieranie wdrożenia prawa pracy UE 
poprzez wzmocnione monitorowanie, 
szkolenie specjalistów, rozwój 
przewodników i systemów sieciowych w 
ramach wyspecjalizowanych organów, w 
tym związków zawodowych;

Uzasadnienie

Poprawa warunków pracy oraz zmniejszenie liczby wypadków i częstości występowania 
chorób zawodowych zależy od wielu czynników, w szczególności od rodzaju stosunków 
pracowniczych, organizacji pracy i szkolenia zawodowego.

Poprawka 17
Art. 6 pkt 3

3) inicjowanie akcji zapobiegawczych i 
krzewienie kultury prewencji w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) inicjowanie akcji zapobiegawczych i 
krzewienie kultury prewencji w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, poświęcanie 
szczególnej uwagi kobietom pracującym i 
ochronie macierzyństwa, wyznaczenie 
precyzyjnych limitów w celu ograniczenia 
liczby wypadków przy pracy i częstości 
występowania chorób zawodowych;

Uzasadnienie

Poprawa warunków pracy i zmniejszenie liczby wypadków i częstości występowania chorób 
zawodowych zależy od wielu czynników, w szczególności od rodzaju stosunków 
pracowniczych, organizacji pracy i szkolenia zawodowego.

Poprawka 18
Art. 6 pkt 4

4) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat problemów i polityki 
dotyczącej warunków pracy.

4) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat problemów i polityki 
dotyczącej warunków pracy oraz jakości 
zatrudnienia we wszystkich postaciach (w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa, 
stabilności, szkolenia zawodowego, płac, 
warunków i organizacji pracy).

Uzasadnienie

Poprawa warunków pracy i zmniejszenie liczby wypadków i częstości występowania chorób 



PA\556865PL.doc PE 355.364v01-00 11/17PA\556865PL.doc

PL

zawodowych zależy od wielu czynników, w szczególności od rodzaju stosunków 
pracowniczych, organizacji pracy i szkolenia zawodowego.

Poprawka 19
Art. 7 pkt 3

3) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat najważniejszych problemów 
i polityki dotyczącej dyskryminacji oraz 
włączenie walki z dyskryminacją do 
wszystkich dziedzin w polityce UE;

3) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat najważniejszych problemów 
i polityki dotyczącej dyskryminacji oraz 
włączenie walki z dyskryminacją do 
wszystkich dziedzin w polityce UE w formie 
horyzontalnej;

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności zwalczania dyskryminacji zakłada rozwój 
działań i organizowanie wydarzeń, na przykład corocznych konferencji i innych, na które 
zapraszani będą uczestnicy reprezentujący wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować 
włączenie tej zasady do wszystkich polityk Unii Europejskiej, a także jej wdrożenie. 

Poprawka 20
Art. 7 pkt 4a (nowy)

4a) rozwój działań mających na celu 
proponowanie udoskonaleń dotyczących jej 
wdrażania, w szczególności corocznych 
konferencji.

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności zwalczania dyskryminacji zakłada rozwój 
działań i organizowanie wydarzeń, na przykład corocznych konferencji i innych, na które 
zapraszani będą uczestnicy reprezentujący wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować 
włączenie tej zasady do wszystkich polityk Unii Europejskiej, a także jej wdrożenie. 

Poprawka 21
Art. 8 tytuł

SEKCJA 5: Równość płci Program „Równość płci do 2013 r.”

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności wdrażania zasady równości płci we 
wszystkich politykach wspólnotowych zakłada rozwój działań i organizowanie wydarzeń, na 
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przykład corocznych konferencji i innych, na które zapraszani będą uczestnicy reprezentujący 
wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować włączenie tej zasady do wszystkich polityk 
wspólnotowych i krajowych, a także jej wdrożenie.

Poprawka 22
Art. 8 wprowadzenie

Sekcja 5 wspiera efektywne wdrażanie 
zasady równości płci oraz promuje 
włączenie tematyki płci do wszystkich 
dziedzin w polityce UE poprzez:

Niniejszy program składowy Progress 
wspiera efektywne wdrażanie zasady 
równości płci oraz promuje włączenie 
tematyki płci do wszystkich dziedzin w 
polityce UE, uwzględniając dyrektywy 
obowiązujące w tej dziedzinie, poprzez:

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności wdrażania zasady równości płci we 
wszystkich politykach wspólnotowych zakłada rozwój działań i organizowanie wydarzeń, na 
przykład corocznych konferencji i innych, na które zapraszani będą uczestnicy reprezentujący 
wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować włączenie tej zasady do wszystkich polityk 
wspólnotowych i krajowych, a także jej wdrożenie.

Poprawka 23
Art. 8 pkt 3

3) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat najważniejszych problemów 
i kwestii politycznych związanych z 
równością płci oraz włączenie tematyki 
związanej z płcią do wszystkich dziedzin 
życia społecznego;

3) podnoszenie świadomości, 
upowszechnianie informacji i promocję 
debaty na temat najważniejszych problemów 
i kwestii politycznych związanych z 
równością płci oraz włączenie tematyki 
związanej z płcią do wszystkich dziedzin 
życia społecznego w formie horyzontalnej;

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności wdrażania zasady równości płci we 
wszystkich politykach wspólnotowych zakłada rozwój działań i organizowanie wydarzeń, na 
przykład corocznych konferencji i innych, na które zapraszani będą uczestnicy reprezentujący 
wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować włączenie tej zasady do wszystkich polityk 
wspólnotowych i krajowych, a także jej wdrożenie. 

Poprawka 24
Art. 8 pkt 4a (nowy)

4a) rozwój działań mających na celu 
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poprawę jej wdrażania, w szczególności 
organizowanie corocznego okrągłego stołu, 
w którym uczestniczyłyby organizacje 
pozarządowe i komisje parlamentarne 
zajmujące się prawami kobiet.

Uzasadnienie

Konieczność zapewnienia lepszej dostrzegalności wdrażania zasady równości płci we 
wszystkich politykach wspólnotowych zakłada rozwój działań i organizowanie wydarzeń, na 
przykład corocznych konferencji i innych, na które zapraszani będą uczestnicy reprezentujący 
wszystkie punkty widzenia, tak aby zagwarantować włączenie tej zasady do wszystkich polityk 
wspólnotowych i krajowych, a także jej wdrożenie. 

Poprawka 25
Art. 9 ust. 1 lit. a) tiret piąte a (nowe)

- publikowanie i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych i 
szkoleniowych przy użyciu Internetu lub 
innych środków przekazu

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na realia każdego kraju, uwzględniając różnorodność 
warunków panujących w Unii Europejskiej.

Poprawka 26
Art. 9 ust. 1 lit. b) tiret piąte a (nowe)

 - wymiana pracowników szczebla lokalnego 
pomiędzy państwami Unii Europejskiej w 
celu promowania bezpośredniej wymiany 
informacji i wiedzy na temat specyfiki 
realiów krajowych.

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na realia każdego kraju, uwzględniając różnorodność 
warunków panujących w Unii Europejskiej.

Poprawka 27
Art. 9 ust. 1 lit. b) tiret piąte b (nowe)
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- organizowanie seminariów i konferencji 
w celu dostosowania prawodawstwa 
wspólnotowego do różnych realiów 
krajowych.

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na realia każdego kraju, uwzględniając różnorodność 
warunków panujących w Unii Europejskiej.

Poprawka 28
Art. 9 ust. 1 lit. c) tiret pierwsze

- Wsparcie z tytułu kosztów bieżących sieci 
UE

- Wsparcie z tytułu kosztów bieżących sieci 
na szczeblu krajowym i UE

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na realia każdego kraju, uwzględniając różnorodność 
warunków panujących w Unii Europejskiej.

Poprawka 29
Art. 9 ust. 1 lit. c) tiret ósme a (nowe)

- współpraca między instytucjami i 
partnerami krajowymi na szczeblu 
lokalnym

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na realia każdego kraju, uwzględniając różnorodność 
warunków panujących w Unii Europejskiej.

Poprawka 30
Art. 10 ust. 1 tiret szóste

- organizacje pozarządowe zorganizowane 
na poziomie UE;

- organizacje pozarządowe zorganizowane 
na poziomie krajowym i UE;

Uzasadnienie

Komisja dysponuje wieloma innymi formami finansowania, dlatego też niewielkie środki 
dostępne w ramach programu Progress należy wykorzystać na pojedyncze działania związane 
z wdrażaniem programu.
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Poprawka 31
Art. 10 ust. 2

2. Bezpośredni dostęp do programu może 
uzyskać także Komisja w zakresie 
przewidzianym w art. 9 ust. 1 lit. a) i b).

2. Bezpośredni dostęp do programu może 
uzyskać także Komisja w zakresie 
przewidzianym w art. 9 ust. 1 lit. a) i b), w 
ramach kwoty, która nie może przekraczać 
pułapu 1% wszystkich środków 
przeznaczonych na program.

Uzasadnienie

Komisja dysponuje licznymi innymi formami finansowania, dlatego też niewielkie środki 
dostępne w ramach programu Progress należy wykorzystać na pojedyncze działania związane 
z wdrażaniem programu.

Poprawka 32
Art. 11 akapit pierwszy tiret drugie

- częściową dotację po wezwaniu do 
składania propozycji. W tym wypadku 
kwota współfinansowania UE nie może 
zasadniczo przekroczyć 80% całkowitych 
wydatków poniesionych przez odbiorcę.
Wszelkie dotacje przekraczające ten poziom 
mogą zostać przyznane wyłącznie w 
wyjątkowych wypadkach i po dokładnym 
zbadaniu sprawy.

- częściową dotację po wezwaniu do 
składania propozycji. W tym wypadku 
kwota współfinansowania UE nie może 
zasadniczo przekroczyć 90% całkowitych 
wydatków poniesionych przez odbiorcę.
Wszelkie dotacje przekraczające ten poziom 
mogą zostać przyznane wyłącznie w 
wyjątkowych wypadkach i po dokładnym 
zbadaniu sprawy, w szczególności w 
regionach objętych celem 1 i w regionach 
peryferyjnych.

Uzasadnienie

Trudności finansowe, z którymi borykają się zazwyczaj organizacje pozarządowe i inne 
organizacje społeczne działające w tej dziedzinie, wymagają zwiększenia współfinansowania 
wspólnotowego, które powinno być jeszcze większe w regionach najmniej uprzywilejowanych.

Poprawka 33
Art. 17 ust. 1

1. Ramy finansowe dla wdrażania działań 
wspólnotowych, o których mowa w 
niniejszej decyzji, w okresie od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 628,8 
mln EUR.

1. Ramy finansowe dla wdrażania działań 
wspólnotowych, o których mowa w 
niniejszej decyzji, w okresie od 1 stycznia 
2007 r. do 31 grudnia 2013 r. wynoszą 700 
mln EUR i nie obejmują środków 
przeznaczonych na Europejski Instytut ds. 
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Równości Płci.

Uzasadnienie

Konsekwentne zwiększenie środków przy uwzględnieniu konieczności nadania większej 
dynamiki przedsięwzięciom różnych partnerów w głównych obszarach społecznych jest 
konieczne, aby zapewnić odpowiednie finansowanie programu Progress.

Poprawka 34
Art. 17 ust. 2

2. Podział finansowania pomiędzy 
poszczególne sekcje jest zgodny z 
następującymi dolnymi limitami:

2. Podział finansowania pomiędzy 
poszczególne sekcje jest zgodny z 
następującymi dolnymi limitami:

Sekcja 1 Zatrudnienie - 21% • Zatrudnienie - 20%

Sekcja 2 Ochrona socjalna i integracja 
społeczna - 28%

• Ochrona socjalna i integracja społeczna -
25%

Sekcja 3 Warunki pracy - 8% • Warunki pracy - 10%

Sekcja 4 Walka z dyskryminacją i 
różnorodność - 23%

• Walka z dyskryminacją i różnorodność -
25%

Sekcja 5 Równość płci - 8% • Równość płci - 10% (bez uwzględniania 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Płci

Uzasadnienie

Konsekwentne zwiększenie środków przy uwzględnieniu konieczności nadania większej 
dynamiki przedsięwzięciom różnych partnerów w głównych obszarach społecznych jest 
konieczne, aby zapewnić odpowiednie finansowanie programu Progress.

Poprawka 35
Art. 17 ust. 4

4. Roczne przydziały środków są 
autoryzowane przez organ budżetowy w 
ramach limitów perspektyw finansowych.

4. Roczne przydziały środków są 
autoryzowane przez organ budżetowy.

Uzasadnienie

Konsekwentne zwiększenie środków przy uwzględnieniu konieczności nadania większej 
dynamiki przedsięwzięciom różnych partnerów w głównych obszarach społecznych jest 
konieczne, aby zapewnić odpowiednie finansowanie programu Progress. 
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Poprawka 36
Art. 19 ust. 1

1. W celu zapewnienia regularnego 
monitorowania programu i umożliwienia 
niezbędnych zmian w jego orientacji 
Komisja opracowuje doroczne sprawozdania 
z działalności i przekazuje je do komitetu 
programowego, o którym mowa w art. 13.

1. W celu zapewnienia regularnego 
monitorowania programu i umożliwienia 
niezbędnych zmian w jego orientacji 
Komisja opracowuje doroczne sprawozdania 
z działalności i przekazuje je do komitetu 
programowego, o którym mowa w art. 13 
oraz do Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Parlament Europejski musi nadzorować wdrażanie programu Progress i wszystkich 
programów składowych.

Poprawka 37
Art. 19 ust. 2

2. Program poddawany jest ocenie w 
połowie okresu na poziomie poszczególnych 
sekcji z podsumowaniem programu, w celu 
oszacowania osiągniętego postępu w 
zakresie wpływu wywartego przez cele 
programu i wartości dodanej dla UE. Ta 
ocena może być uzupełniana ocenami 
ciągłymi prowadzonymi przez Komisję przy 
pomocy zewnętrznych ekspertów. Wyniki 
po udostępnieniu są zamieszczane w 
sprawozdaniach z działalności, o których 
mowa w ust. 1.

2. Program poddawany jest ocenie w 
połowie okresu na poziomie poszczególnych 
sekcji z podsumowaniem programu, w celu 
oszacowania osiągniętego postępu w 
zakresie wpływu wywartego przez cele 
programu i wartości dodanej dla UE. Ta 
ocena może być uzupełniana ocenami 
ciągłymi prowadzonymi przez Komisję przy 
pomocy zewnętrznych ekspertów. Wyniki 
po udostępnieniu są zamieszczane w 
sprawozdaniach z działalności, o których 
mowa w ust. 1 i przesyłane do Parlamentu 
Europejskiego.

Uzasadnienie

Parlament Europejski musi nadzorować wdrażanie programu Progress i wszystkich 
programów składowych. 
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