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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. So zámerom zjednodušiť a zracionalizovať súčasný stav Komisia predkladá jednotný 
integrovaný program zamestnanosti a sociálnej solidarity (PROGRESS) na obdobie rokov 
2007 - 2013, do ktorého budú začlenené štyri akčné programy, v rámci ktorých sa 
v súčasnosti uskutočňuje sociálna agenda, ako aj všetky rozpočtové položky súvisiace 
s pracovnými podmienkami. Komisia navrhuje finančné prídely vo výške 628,8 miliónov 
eur pre celé uvedené obdobie a finančnú spoluúčasť vo výške 80 % nákladov 
vynaložených príjemcom prídelov, čo je pre sociálnu oblasť suma zjavne nedostatočná.

Program sa skladá z piatich častí:

- zamestnanosť, 
- sociálna ochrana a sociálne začlenenie, 
- pracovné podmienky,
- boj proti diskriminácii a rozdielom,
- rovnosť mužov a žien. 

Cieľom programu je spojiť existujúce programy do jedného finančného nástroja:

- Rozhodnutie Rady 2000/750/ES z 27. novembra 2000, ktorým sa ustanovuje akčný 
program Spoločenstva na boj proti diskriminácii (2001 - 2006),

- Rozhodnutie Rady 2001/51/ES z 20. decembra 2000 o akčnom programe Spoločenstva 
týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov (2001-2005),

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 50/2002/ES zo 7. decembra 2001 o akčnom 
programe Spoločenstva na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti 
sociálnemu vylúčeniu,

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 1145/2002/ES z 10. júna 2002 o 
stimulujúcich opatreniach Spoločenstva v oblasti zamestnanosti. 

2. So zreteľom na osobitnú pozornosť venovanú rovnosti mužov a žien a na stanovisko 
Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví k „politickým zámerom a finančným 
prostriedkom rozšírenej Únie na obdobie rokov 2007 - 2013“ (ten istý spravodajca ako v 
prípade tohto stanoviska) prijaté 28. januára 2005, najmä na jeho body 1, 2, 3 a 5, z 
ktorých vyplýva odmietavý postoj k začleneniu programu rovnosti mužov a žien do 
programu Progress, a v ktorých sa zdôrazňuje nutnosť zvýšiť finančné prídely a pripomína 
sa, že rovnosť mužov a žien musí byť transverzálna, spoločná pre všetky politiky 
Spoločenstva, najmä v hlavných oblastiach výdavkov hradených zo štrukturálnych fondov, 
boli predložené viaceré návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, v ktorých sa 
zdôrazňujú nasledujúce faktory:

- Na rovnosť mužov a žien sa bude vzťahovať osobitná rozpočtová položka s tým, že  sa 
vytvorí Program rovnosti mužov a žien do roku 2013, ktorý nesmie byť začlenený do 
programu Progress, a ustanoví sa nový spôsob financovania budúceho Európskeho 
inštitútu pre rovnosť pohlaví.
V tejto súvislosti je potrebné nájsť kompromis medzi nutnosťou lepšie zviditeľniť boj za 
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skutočnú rovnosť mužov a žien a potrebou dosiahnuť lepšiu previazanosť konkrétnych  
akcií v rámci podprogramov s existujúcimi smernicami.

- Program sa bude revidovať v roku 2010, kedy sa po vyhodnotení jeho uskutočňovania 
prípadne prehodnotia ciele a finančné prostriedky.

- Rozšírenie rozsahu uplatňovania programových cieľov v snahe o objasnenie, najmä pokiaľ 
ide o výmeny medzi organizáciami, hodnotenie situácie rovnosti a sociálnych podmienok 
a práce v Európskej únii, ktoré sa osobitne zameriava na mužov a osobitne na ženy; 
hodnotenie dopadov politík Spoločenstva, najmä Európskej stratégie zamestnanosti, 
zameraných na vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest a na účasť žien na 
rôznych programoch.

- Nutnosť venovať osobitnú pozornosť aktivitám, ktoré zabezpečujú podporu rovnosti 
mužov a žien a sú zamerané na boj proti diskriminácii v prístupe k zamestnaniu, k postupu 
v zamestnaní, k odmeňovaniu, k odbornej príprave, na odstraňovanie príčin chudoby 
a sociálneho vylúčenia, najmä diskriminácie založenej na pohlaví a diskriminácie detí, so 
zámerom venovať väčšiu pozornosť ženám, ktoré sú vo všeobecnosti hlavnými obeťami 
chudoby a sociálneho vylúčenia, a súčasne aj chudobe detí.

- Nutnosť osobitne sa zamerať na pracujúce ženy a na ochranu žien v súvislosti s 
materstvom ustanovením konkrétnych podmienok s cieľom obmedziť výskyt pracovných 
úrazov a chorôb z povolania.

- Nutnosť lepšie zviditeľniť uplatňovanie a hodnotenie programu týkajúceho sa rovnosti 
mužov a žien každoročným organizovaním okrúhleho stola, ktorého sa zúčastnia členovia 
parlamentných výborov pre rovnosť alebo zástupcovia rôznych členských štátov, 
mimovládnych organizácií, Európskeho parlamentu, Komisie, atď. 

- Zvýšenie finančnej spoluúčasti Spoločenstva na úroveň 90 % s úmyslom zohľadniť 
ťažkosti, ktoré majú mimovládne organizácie a iné sociálne organizácie a orgány 
pôsobiace v tejto oblasti.

- Zvýšenie finančného prídelu na 700 miliónov eur a úprava jeho rozdelenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 1

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program 
Spoločenstva týkajúci sa zamestnanosti 

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program 
Spoločenstva týkajúci sa zamestnanosti 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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a sociálnej solidarity pod názvom 
PROGRESS, ktorého účelom je poskytnúť 
finančnú podporu na uskutočňovanie cieľov 
Európskej únie v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych vecí a tým prispieť k realizácii 
cieľov Lisabonskej stratégie v týchto 
oblastiach. Program sa bude uskutočňovať 
v období od 1. januára 2007 do 
31. decembra 2013.

a sociálnej solidarity pod názvom 
PROGRESS, ktorého účelom je poskytnúť 
finančnú podporu na uskutočňovanie cieľov 
Európskej únie v oblasti zamestnanosti 
a sociálnych vecí a tým prispieť k realizácii 
cieľov Lisabonskej stratégie v týchto 
oblastiach. Program sa bude uskutočňovať 
v období od 1. januára 2007 do 
31. decembra 2013. Na rovnosť mužov 
a žien sa bude vzťahovať osobitná 
rozpočtová položka s tým, že sa vytvorí 
„Program rovnosti mužov a žien do roka 
2013“ a ustanoví sa nový spôsob 
financovania budúceho Európskeho 
inštitútu pre rovnosť pohlaví. Revízia 
programu s prípadnou úpravou cieľov 
a výšky finančných prídelov sa uskutoční 
v roku 2010 po vyhodnotení jeho 
uskutočňovania.

Odôvodnenie

Je potrebné viac zviditeľniť boj za skutočnú rovnosť medzi mužmi a ženami a zdôrazniť 
previazanosť konkrétnych opatrení v rámci podprogramov s existujúcimi smernicami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 bod (1)

(1) rozšíriť vedomosti a zlepšiť pochopenie 
situácie v členských štátoch (a v ostatných 
účastníckych krajinách) pomocou analýz, 
vyhodnocovania a dôsledného 
monitorovania politík;

(1) rozšíriť vedomosti a zlepšiť pochopenie 
situácie v členských štátoch (a v ostatných 
účastníckych krajinách) pomocou analýz, 
vyhodnocovania a dôsledného 
monitorovania politík a výmen;

Odôvodnenie

Treba presnejšie stanoviť ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Článok 2 bod (2)

(2) podporiť prípravu štatistických nástrojov 
a metód a spoločných ukazovateľov 
v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

(2) podporiť prípravu štatistických nástrojov 
a metód a spoločných ukazovateľov 
v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, 
ktoré naozaj umožnia vyhodnocovať vývoj 
sociálnych a pracovných podmienok 
v Európskej únii, osobitne pre mužov 
a osobitne pre ženy, najmä úroveň chudoby 
a sociálneho vylúčenia, nerovnosti v oblasti 
príjmov a miezd, nezamestnanosť 
a kvalitatívnu úroveň zamestnania zo 
všetkých hľadísk (od pracovných 
podmienok po odbornú prípravu na 
pracovisku);

Odôvodnenie

Treba presnejšie stanoviť ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 bod (3)

(3) podporiť a monitorovať uplatňovanie 
právnych predpisov a politických cieľov 
Spoločenstva v členských štátoch 
a vyhodnocovať ich dopady;

(3) podporiť a monitorovať uplatňovanie 
právnych predpisov a politických cieľov 
Spoločenstva v členských štátoch 
a vyhodnocovať ich dopady, najmä dopady 
Európskej stratégie zamestnanosti na  
vytvorenie väčšieho množstva a lepších 
pracovných miest, a na účasť žien na 
rôznych programoch;

Odôvodnenie

Treba presnejšie stanoviť ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 bod (6)

(6) posilniť schopnosť hlavných sietí Únie 
presadzovať a podporovať politiky Únie.

(6) posilniť schopnosť hlavných sietí Únie 
presadzovať a podporovať politiky Únie 
a národné politiky zamerané na zlepšovanie 
sociálnych a pracovných  podmienok 
v Európskej únii.
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Odôvodnenie

Treba presnejšie stanoviť ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3, úvodná časť

Program pozostáva z nasledujúcich 5 častí: Program pozostáva z 5 samostatných 
podprogramov

Odôvodnenie

Lepšie zviditeľňuje ciele programu, najmä čo sa týka rovnosti mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 bod (5)

(5) Rovnosť mužov a žien (5) Rovnosť mužov a žien do roku 2013

Odôvodnenie

Lepšie zviditeľňuje ciele programu, najmä čo sa týka rovnosti mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 bod (1)

(1) zlepšiť pochopenie situácie v oblasti 
zamestnanosti najmä pomocou uskutočnenia 
analýz a štúdií a vypracovania štatistík 
a ukazovateľov;

(1) zlepšiť pochopenie situácie v oblasti 
zamestnanosti najmä pomocou uskutočnenia 
analýz a štúdií a vypracovania štatistík 
a ukazovateľov, osobitne zameraných na 
mužov a osobitne na ženy;

Odôvodnenie

Výslovne prihliada na rovnosť mužov a žien.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 bod (2)

(2) monitorovať a hodnotiť uplatňovanie 
európskych usmernení a odporúčaní pre 
zamestnanosť a analyzovať interakciu medzi 
európskou stratégiou zamestnanosti 
a ostatnými politickými oblasťami;

(2) monitorovať a hodnotiť uplatňovanie 
európskych usmernení a odporúčaní a ich 
dopadov na zamestnanosť a analyzovať 
interakciu medzi európskou stratégiou  
zamestnanosti a ostatnými politickými 
oblasťami;

Odôvodnenie

Výslovne prihliada na rovnosť mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 bod (3)

(3) organizovať výmeny týkajúce sa politík 
a procesov a podporiť vzájomnú výmenu 
skúseností v rámci európskej stratégie 
zamestnanosti;

(3) organizovať výmeny týkajúce sa politík 
a procesov a podporiť vzájomnú výmenu 
skúseností v rámci európskej stratégie 
zamestnanosti alebo štúdií a návrhov na 
zdokonalenie a prípadnú revíziu tejto 
stratégie;

Odôvodnenie

Výslovne prihliada na rovnosť mužov a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 bod 4a (nový)

(4a) osobitný dôraz klásť na akcie 
podporujúce rovnosť mužov a žien, ktoré 
majú za cieľ bojovať proti diskriminácii 
v prístupe k zamestnaniu, k postupu 
v zamestnaní, k odmeňovaniu a k odbornej 
príprave; 

Odôvodnenie

Výslovne prihliada na rovnosť mužov a žien.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 bod (1)

(1) zlepšiť pochopenie otázok týkajúcich sa 
chudoby a politiky v oblasti sociálnej 
ochrany a sociálneho začlenenia, najmä 
pomocou uskutočnenia analýz a štúdií 
a vypracovania štatistík a ukazovateľov;

(1) zlepšiť pochopenie otázok týkajúcich sa 
chudoby a politiky v oblasti sociálnej 
ochrany a sociálneho začlenenia, najmä 
pomocou uskutočnenia analýz a štúdií 
a vypracovania štatistík a ukazovateľov, 
osobitne zameraných na mužov a osobitne 
na ženy;

Odôvodnenie

Väčšiu pozornosť treba venovať ženám, ktoré sú vo všeobecnosti hlavnými obeťami chudoby  
a sociálneho vylúčenia, a súčasne aj chudobe detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 bod (2)

(2) monitorovať a hodnotiť uplatňovanie 
otvorenej metódy koordinácie v oblasti 
sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia 
a analyzovať interakciu medzi touto 
metódou a ostatnými politickými oblasťami;

(2) monitorovať a hodnotiť uplatňovanie 
otvorenej metódy koordinácie v oblasti 
sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia 
a analyzovať interakciu medzi touto 
metódou a ostatnými politickými oblasťami 
a jej dopady na národnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva;

Odôvodnenie

Väčšiu pozornosť treba venovať ženám, ktoré sú vo všeobecnosti hlavnými obeťami chudoby  
a sociálneho vylúčenia, a súčasne aj chudobe detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 bod (3)

(3) organizovať výmeny týkajúce sa politík 
a procesov a podporiť vzájomnú výmenu 
skúseností v rámci stratégie v oblasti 
sociálnej ochrany a začlenenia do 

(3) organizovať výmeny týkajúce sa politík 
a procesov a podporiť vzájomnú výmenu 
skúseností v rámci stratégie v oblasti 
sociálnej ochrany a začlenenia do 
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spoločnosti; spoločnosti s úmyslom zlepšiť sociálnu 
ochranu, prispieť k sociálnemu pokroku 
a k zosúladeniu sociálnych práv
v Európskej únii;

Odôvodnenie

Väčšiu pozornosť treba venovať ženám, ktoré sú vo všeobecnosti hlavnými obeťami chudoby  
a sociálneho vylúčenia, a súčasne aj chudobe detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 bod 5a (nový)

(5a) osobitnú pozornosť venovať aktivitám 
na podporu rovnosti mužov a žien a na boj 
proti príčinám chudoby a sociálneho 
vylúčenia, najmä však proti diskriminácii 
na základe pohlavia a proti diskriminácii 
detí.

Odôvodnenie

Väčšiu pozornosť treba venovať ženám, ktoré sú vo všeobecnosti hlavnými obeťami chudoby  
a sociálneho vylúčenia, a súčasne aj chudobe detí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 bod (2)

(2) podporiť uplatňovanie pracovného práva 
Únie posilnením jeho monitorovania, 
odbornej prípravy právnikov, vypracovaním 
príručiek a vytvorením sietí 
špecializovaných orgánov;

(2) podporiť uplatňovanie pracovného práva 
Únie posilnením jeho monitorovania, 
odbornej prípravy právnikov, vypracovaním 
príručiek a vytvorením sietí 
špecializovaných orgánov, vrátane 
odborových organizácií;

Odôvodnenie

Zlepšenie pracovných podmienok a obmedzenie výskytu úrazov a chorôb z povolania závisia 
od mnohých faktorov, najmä od typu pracovno-právnych  vzťahov,  organizácie práce 
a odbornej prípravy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 bod (3)

(3) zaviesť preventívne opatrenia a podporiť 
kultúru a prevencie v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci;

(3) zaviesť preventívne opatrenia a podporiť 
kultúru a prevencie v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci, osobitnú pozornosť 
venovať pracujúcim ženám a ich ochrane 
v súvislosti s materstvom, stanoviť presné 
podmienky s úmyslom znížiť mieru výskytu 
pracovných úrazov a chorôb z povolania;

Odôvodnenie

Zlepšenie pracovných podmienok a obmedzenie výskytu úrazov a chorôb z povolania závisia 
od mnohých faktorov, najmä od typu pracovno-právnych  vzťahov, organizácie práce 
a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 bod (4)

(4) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 
dotýkajú pracovných podmienok.

(4) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 
dotýkajú pracovných podmienok a kvality 
pracovného miesta posudzovanej zo 
všetkých hľadísk (najmä bezpečnosti, 
stability, odbornej prípravy, odmeňovania, 
pracovných podmienok a organizácie 
práce).

Odôvodnenie

Zlepšenie pracovných podmienok a obmedzenie výskytu úrazov a chorôb z povolania závisia 
od mnohých faktorov, najmä od typu pracovno-právnych  vzťahov, organizácie práce 
a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 bod (3)

(3) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 

(3) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 
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dotýkajú diskriminácie a začlenenia boja 
proti diskriminácii do politík Únie;

dotýkajú diskriminácie a začlenenia boja 
proti diskriminácii do politík Únie z pohľadu 
širšieho horizontu;

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých politikách Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 bod 4a (nový)

(4a) rozvíjať akcie, ktoré majú za cieľ 
navrhnúť zlepšenia týkajúce sa ich 
uskutočňovania, najmä výročnú 
konferenciu.

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých politikách Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 8, názov

ČASŤ 5: Rovnosť mužov a žien Program „Rovnosť mužov a žien do roku 
2013“

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých národných a komunitárnych politikách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 8, úvodná časť

Cieľom časti 5 je podporiť efektívne
uplatňovanie zásady rovnosti mužov a žien 
a podporiť začlenenie rodovej dimenzie do 
politík Únie nasledujúcimi prostriedkami:

Cieľom tohto podprogramu Progress je
podporiť efektívne uplatňovanie zásady 
rovnosti mužov a žien a podporiť začlenenie 
rodovej dimenzie do politík Únie 
nasledujúcimi prostriedkami, so zreteľom 
na smernice platné v tejto oblasti:

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých národných a komunitárnych politikách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 8 bod (3)

(3) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 
dotýkajú rovnosti mužov a žien a začlenenia 
rodovej dimenzie;

(3) posilniť povedomie, šíriť informácie 
a podnecovať diskusiu o hlavných 
politických zámeroch a otázkach, ktoré sa 
dotýkajú rovnosti mužov a žien a začlenenia 
rodovej dimenzie z pohľadu širšieho 
horizontu;

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých národných a komunitárnych politikách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 8 bod 4a (nový)

(4a) rozvíjať akcie, ktoré majú za cieľ 
zlepšiť jeho uskutočňovanie, najmä 
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každoročné organizovanie okrúhleho stola, 
ktorého sa zúčastnia mimovládne 
organizácie a parlamentné výbory činné 
v oblasti práv žien.

Odôvodnenie

Nutnosť lepšie zviditeľniť boj proti diskriminácii si vyžaduje rozvoj akcií a uskutočňovanie 
podujatí, akými sú výročné a iné konferencie, na ktoré sa budú pozývať účastníci 
prichádzajúci zo všetkých prostredí tak, aby bolo zaručené začlenenie a uplatňovanie tejto 
zásady vo všetkých národných a komunitárnych politikách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 1 bod (a) odrážka 5a (nová)

- uverejňovanie a šírenie informačných 
a vzdelávacích materiálov cez internet 
alebo pomocou iných mediálnych nosičov 

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať reálnym podmienkam jednotlivých krajín so zreteľom na 
rôznorodosť situácií, ktoré existujú v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1 bod (b) odrážka 5a (nová)

- uskutočňovanie výmen miestnych 
úradníkov Európskej únie tak, aby sa 
podporila priama výmena skúseností 
a poznávanie špecifických národných 
podmienok.

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať reálnym podmienkam jednotlivých krajín so zreteľom na 
rôznorodosť situácií, ktoré existujú v Európskej únii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 1 bod (b) odrážka 5b (nová)

- organizovanie seminárov a konferencií 
s úmyslom prispôsobiť právne predpisy 
Spoločenstva rôznorodým národným 
podmienkam.

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať reálnym podmienkam jednotlivých krajín so zreteľom na 
rôznorodosť situácií, ktoré existujú v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 1 bod (c) odrážka 1

- Podieľanie sa na prevádzkových nákladoch 
hlavných sietí Únie

- Podieľanie sa na prevádzkových nákladoch 
hlavných sietí na národnej úrovni a na 
úrovni Únie

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať reálnym podmienkam každej krajiny so zreteľom na 
rôznorodosť situácií, ktoré existujú v Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 1 bod (c) odrážka 8a (nová)

- spolupráca medzi inštitúciami 
a národnými miestnymi partnermi

Odôvodnenie

Osobitnú pozornosť treba venovať reálnym podmienkam jednotlivých krajín so zreteľom na 
rôznorodosť situácií, ktoré existujú v Európskej únii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 1 odrážka 6

- mimovládne organizácie organizované na 
úrovni Únie;

- národné mimovládne organizácie 
a mimovládne organizácie organizované na 
úrovni Európskej únie;

Odôvodnenie

Komisia disponuje množstvom ďalších foriem financovania a preto nízke finančné prostriedky 
disponibilné v rámci programu Progress majú byť použité na konkrétne akcie spojené 
s realizáciou programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 10 odsek 2

2. Komisia má tiež právo priamo využívať 
program, pokiaľ ide o akcie uvedené 
v článku 9 odsek 1 body a) a b).

2. Komisia má tiež právo priamo využívať 
program, pokiaľ ide o akcie uvedené 
v článku 9 odsek 1 body a) a b) v rozsahu, 
ktorý nesmie presiahnuť maximum 
rovnajúce sa 1% všetkých finančných 
prídelov určených na program.

Odôvodnenie

Komisia disponuje množstvom ďalších foriem financovania a preto nízke finančné prostriedky 
disponibilné v rámci programu Progress majú byť použité na konkrétne akcie spojené 
s realizáciou programu.. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 11 pododsek 1 odrážka 2

- čiastková subvencia poskytnutá na základe 
výzvy na predloženie návrhov. V tomto 
prípade finančná spoluúčasť Únie nemôže 
vo všeobecnosti presiahnuť 80 % celkových 
nákladov vynaložených príjemcom 
subvencie. Subvencia vo výške presahujúcej 
toto maximum sa môže poskytnúť iba za 
výnimočných okolností a po dôkladnom 

- čiastková subvencia poskytnutá na základe 
výzvy na predloženie návrhov. V tomto 
prípade finančná spoluúčasť Únie nemôže 
vo všeobecnosti presiahnuť 90 % celkových 
nákladov vynaložených príjemcom 
subvencie. Subvencia vo výške presahujúcej 
toto maximum sa môže poskytnúť iba za 
výnimočných okolností a po dôkladnom 
preskúmaní, najmä v regiónoch, na ktoré sa 
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preskúmaní. vzťahuje cieľ 1 a v mimoriadne odľahlých 
regiónoch.

Odôvodnenie

Finančné ťažkosti, s ktorými sa vo všeobecnosti stretávajú mimovládne organizácie a iné 
organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti, si vyžadujú zvýšiť finančnú spoluúčasť 
Spoločenstva, ktorá môže byť v najviac znevýhodnených regiónoch ešte vyššia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 17 odsek 1

1. Finančná čiastka pridelená na 
vykonávanie aktivít Spoločenstva 
uvedených v tomto rozhodnutí na obdobie 
od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 sa 
stanovuje na 628,8 miliónov eur.

1. Finančná čiastka pridelená na 
vykonávanie aktivít Spoločenstva 
uvedených v tomto rozhodnutí na obdobie 
od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 sa 
stanovuje na 700 miliónov eur a nezahrňuje 
finančné čiastky určené pre Európsky 
inštitút pre rovnosť pohlaví.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeraného financovania programu Progress treba podstatne zvýšiť 
finančné čiastky, ktoré by zohľadňovali nutnosť zaktivizovať intervencie rôznych subjektov 
zapojených do týchto hlavných sociálnych oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 17 odsek 2

2. Rozdelenie finančných prostriedkov 
medzi rôzne časti programu je v súlade 
s nasledujúcimi stanovenými minimami:

Časť 1 Zamestnanosť - 21 %

Časť 2 Sociálna ochrana a sociálne 
začlenenie - 28 %

Časť 3 Pracovné podmienky - 8 %

Časť 4 Boj proti diskriminácii a rozdielom -

2. Rozdelenie finančných prostriedkov 
medzi rôzne časti programu je v súlade 
s nasledujúcimi stanovenými minimami:

• Zamestnanosť - 20 %

• Sociálna ochrana a sociálne začlenenie -
25 %

• Pracovné podmienky - 10 %

• Boj proti diskriminácii a rozdielom -  
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23 %

Časť 5 Rovnosť mužov a žien - 8 %

25 %

• Rovnosť mužov a žien - 10 % (bez 
Európskeho inštitútu pre rovnosť 
pohlaví)

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeraného financovania programu Progress treba podstatne zvýšiť 
finančné čiastky, ktoré by zohľadňovali nutnosť zaktivizovať intervencie rôznych subjektov 
zapojených do týchto hlavných sociálnych oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 17 odsek 4

4. Ročné povolené čiastky schvaľuje 
rozpočtový orgán v rámci limitov 
finančného výhľadu.

4. Ročné povolené čiastky schvaľuje 
rozpočtový orgán.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeraného financovania programu Progress treba podstatne zvýšiť 
finančné čiastky, ktoré by zohľadňovali nutnosť zaktivizovať intervencie rôznych subjektov 
zapojených do týchto hlavných sociálnych oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 19 odsek 1

1. S úmyslom zabezpečiť pravidelné 
monitorovanie programu a umožniť nutnú 
zmenu hlavných smerov Komisia 
vyhotovuje výročné správy o činnosti 
a odovzdáva ich Programovému výboru 
uvedenému v článku 13.

1. S úmyslom zabezpečiť pravidelné 
monitorovanie programu a umožniť nutnú 
zmenu hlavných smerov Komisia 
vyhotovuje výročné správy o činnosti 
a odovzdáva ich Programovému výboru 
uvedenému v článku 13, ako aj 
Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

Európsky parlament musí monitorovať priebeh vykonávania programu a všetkých jeho 
podprogramov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 19 odsek 2

2. Program sa vyhodnocuje v polovici 
trvania, pričom vyhodnotenie sa týka 
všetkých jeho častí a obsahuje aj celkové 
posúdenie programu s cieľom určiť  
dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o dopad 
cieľov programu a jeho pridanej hodnoty na 
úrovni Únie. Vyhodnotenie môže byť 
doplňované priebežnými hodnoteniami. 
Priebežné hodnotenia vykonáva Komisia 
prostredníctvom externých expertov. 
Výsledky týchto kontrol sa uverejňujú 
v správach o činnosti uvedených v odseku 1.

2. Program sa vyhodnocuje v polovici 
trvania, pričom vyhodnotenie sa týka 
všetkých jeho častí a obsahuje aj celkové 
posúdenie programu s cieľom určiť 
dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o dopad 
cieľov programu a jeho pridanej hodnoty na 
úrovni Únie. Vyhodnotenie môže byť 
doplňované priebežnými hodnoteniami. 
Priebežné hodnotenia vykonáva Komisia 
prostredníctvom externých expertov. 
Výsledky týchto kontrol sa uverejňujú 
v správach o činnosti uvedených v odseku 1 
a odovzdávajú sa Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

Európsky parlament musí monitorovať priebeh vykonávania programu a všetkých jeho 
podprogramov.
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