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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Za poenostavitev in racionalizacijo trenutnega položaja, Komisija v obdobju 2007–2013 
predlaga enoten integriran program zaposlovanja in socialne varnosti (PROGRESS), ki bo 
vključeval štiri akcijske programe, s katerimi se izvaja načrt socialne politike in skupek 
proračunskih postavk, povezanih z delovnimi pogoji. Komisija predlaga kredit v znesku 
628,8 milijona EUR za omenjeno obdobje in sofinanciranje v višini 80 % za izdatke 
upravičenca, kar se je izkazalo premalo za socialno področje.

Program je sestavljen iz petih področij:

– zaposlovanje,
– socialna varnost in vključevanje,
– delovni pogoji,
– protidiskriminacija in raznolikost,
– enakost spolov.

Prav tako želi preurediti finančni instrument, ki bo za vse programe enoten:

– Sklep Sveta z dne 27. novembra 2000 o določitvi akcijskega programa Skupnosti za boj 
proti diskriminaciji (2001 do 2006) (2000/750/ES),

– Odločba Sveta z dne 20. decembra 2000 o določitvi programa v zvezi z okvirno strategijo 
Skupnosti za enakost spolov (2001–2005) (2001/51/ES),

– Sklep št. 50/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. decembra 2001 o uvedbi 
akcijskega programa Skupnosti za spodbujanje sodelovanja med državami članicami za boj 
proti socialni izključenosti,

– Sklep št. 1145/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o 
spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja;

2. Ob upoštevanju posebne pozornosti, namenjene enakosti spolov, in mnenja Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov, o „političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene 
Unije v obdobju 2007–2013“ (ista poročevalka kot za to mnenje), sprejetega 28. januarja 
2005, še posebej točk 1, 2, 3 in 5, iz katerih izhaja zavračanje sprejetja programa o enakosti 
spolov v programu Progress, in kjer je poudarjena potreba po večjem financiranju ter 
dejstvo, skupno vsem politikam Skupnosti, zlasti na glavnih področjih izdatkov, kot so 
strukturni skladi, da mora biti enakost spolov prečna, je predstavljenih več predlogov 
sprememb, ki izpostavljajo naslednje elemente:

– Z ustanovitvijo programa „Enakost spolov 2013“ in novim financiranjem prihodnjega 
Evropskega inštituta za enakopravnost med spoloma, ki ne bo vključen v program 
Progress, enakosti spolov bo dodeljena posebna proračunska postavka.
Treba je najti kompromis med potrebo po najboljši preglednosti boja za resnično 
enakopravnost med moškimi in ženskami in uvedbo najboljšega usklajevanja dejavnosti 
obstoječih podprogramov in direktiv.

– Program bo, z mogočim prilagajanjem ciljev in finančnih sredstev po vrednotenju prijave, 
pregledan leta 2010.

– Razširjeno polje ciljev programa, zaradi potrebe po pojasnjevanju, zlasti v zvezi z 
izmenjavami med organizacijami, ocenjevanjem razvoja položaja enakopravnosti in 
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socialnih in delovnih pogojev v Evropski uniji, glede na spol; vrednotenje političnih 
posledic, zlasti Evropske strategije zaposlovanja o ustvarjanju več delovnih mest in bolj 
kakovostnem sodelovanju žensk v različnih programih.

– Potreba po dodelitvi posebne pozornosti dejavnostim, ki spodbujajo enakost med moškimi 
in ženskami, zaradi boja proti diskriminaciji pri zaposlovanju, razvoju kariere, plačah, 
strokovnem izobraževanju, boju proti vzrokom za revščino in socialno izključenost, zlasti 
diskriminacijo na podlagi spola in otrok, proti vzrokom usmeritev pozornosti k ženskam, ki 
so na splošno žrtve revščine in socialne izključenosti, s premislekom o revščini otrok.

– Potreba po dodelitvi posebne pozornosti zaposlenim ženskam in zaščiti materinstva, z 
določanjem točnih meja za zmanjšanje delovnih nesreč in posledic poklicnih bolezni.

– Potreba po še večji preglednosti pri uvajanju in vrednotenju programa v zvezi z 
enakopravnostjo moških in žensk z organizacijo letne okrogle mize, na kateri sodelujejo 
člani parlamentarnih odborov za enakopravnost ali ustrezne osebe iz različnih držav članic, 
nevladnih organizacij, Evropskega parlamenta, Komisije, ipd.

– Povečanje skupnega sofinanciranja, do 90 %, ob upoštevanju težav, s katerimi se srečujejo 
nevladne organizacije in druge socialne organizacije na tem področju.

– Povečanje finančnega okvira, do zneska 700 milijonov EUR, in sprememba porazdelitve 
sredstev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 1

S tem sklepom se ustanavlja program 
Skupnosti za zaposlovanje in socialno 
solidarnost, imenovan PROGRESS, ki 
finančno podpira uresničevanje ciljev 
Evropske unije na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev in s tem prispeva k 
doseganju ciljev lizbonske strategije na teh 
področjih. Trajal bo od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013.

S tem sklepom se ustanavlja program 
Skupnosti za zaposlovanje in socialno 
solidarnost, imenovan PROGRESS, ki 
finančno podpira uresničevanje ciljev 
Evropske unije na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev in s tem prispeva k 
doseganju ciljev lizbonske strategije na teh 
področjih. Trajal bo od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013. Z ustanovitvijo 
programa „Enakost spolov 2013“ in novim 
financiranjem prihodnjega Evropskega 
inštituta za enakopravnost med spoloma bo 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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enakosti spolov dodeljena lastna 
proračunska postavka. Program bo 
pregledan leta 2010, z mogočim 
prilagajanjem ciljev in finančnih sredstev 
po vrednotenju izvajanja.

Obrazložitev

Boju za resnično enakopravnost moških in žensk je treba dodeliti večjo preglednost ter 
poudariti povezavo med konkretnimi dejavnostmi podprogramov in obstoječimi direktivami.

Predlog spremembe 2
Člen 2, točka 1

(1) Izboljšati poznavanje in razumevanje 
obstoječega položaja v državah članicah (in 
v ostalih sodelujočih državah) s pomočjo 
analiziranja, ocenjevanja in natančnega 
opazovanja njihove politike.

(1) Izboljšati poznavanje in razumevanje 
obstoječega položaja v državah članicah (in 
v ostalih sodelujočih državah) s pomočjo 
analiziranja, ocenjevanja in natančnega 
opazovanja njihove politike in sprememb.

Obrazložitev

Treba je določiti cilje.

Predlog spremembe 3
Člen 2, točka 2

(2) Podpirati razvoj statističnih orodij in 
metod in uporabo skupnih kazalcev na 
področjih, ki jih zajema ta program;

(2) Podpirati razvoj statističnih orodij in 
metod in uporabo skupnih kazalcev na 
področjih, ki jih zajema ta program, ki 
omogočajo resnično ocenjevanje socialnih 
in delovnih pogojev v Evropski uniji, glede 
na spol, zlasti v zvezi z revščino in socialno 
izključenostjo, neenakostjo prihodkov in 
plač, nezaposlenostjo in kakovostjo dela v 
vseh pogledih (delovni pogoji in 
izobraževanje na delovnem mestu);

Obrazložitev

Treba je določiti cilje.

Predlog spremembe 4
Člen 2, točka 3
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(3) Podpirati in nadzirati izvajanje 
zakonodaje in političnih ciljev Skupnosti v 
državah članicah in ocenitev njihovega 
vpliva;

(3) Podpirati in nadzirati izvajanje 
zakonodaje in političnih ciljev Skupnosti v 
državah članicah in ocenitev njihovega 
vpliva, zlasti vplivov Evropske strategije 
zaposlovanja o ustvarjanju več bolj 
kakovostnih delovnih mest in sodelovanja 
žensk v različnih programih;

Obrazložitev

Treba je določiti cilje.

Predlog spremembe 5
Člen 2, točka 6

(6) Izboljšati zmogljivosti omrežij EU, ki so 
ključnega pomena za spodbujanje in 
podporo politiki EU.

(6) Izboljšati zmogljivosti omrežij EU, ki so 
ključnega pomena za spodbujanje in 
podporo politiki EU, in nacionalnih politik, 
ki želijo izboljšati socialne in delovne 
pogoje v Evropski uniji.

Obrazložitev

Treba je določiti cilje.

Predlog spremembe 6
Člen 3, uvodni del

Program naj bo razdeljen na naslednjih pet 
področij:

Program naj bo razdeljen na naslednjih pet 
samostojnih podprogramov

Obrazložitev

Podelitev večje preglednosti ciljem programa, zlasti v zvezi z enakopravnostjo moških in 
žensk.

Predlog spremembe 7
Člen 3, točka 5

5) Enakost spolov. 5) Enakost spolov 2013

Obrazložitev

Podelitev večje preglednosti ciljem programa, zlasti v zvezi z enakopravnostjo moških in 
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žensk.

Predlog spremembe 8
Člen 4, točka 1

(1) Z boljšim razumevanjem razmer na 
področju zaposlovanja s pomočjo analiz in 
raziskav ter z razvojem statistike in 
kazalcev;

(1) Z boljšim razumevanjem razmer na 
področju zaposlovanja s pomočjo analiz in 
raziskav ter z razvojem statistike in 
kazalcev, glede na spol;

Obrazložitev

Izrecno upoštevanje enakopravnosti moških in žensk.

Predlog spremembe 9
Člen 4, točka 2

(2) Z opazovanjem in ocenjevanjem 
izvajanja evropskih zaposlitvenih smernic in 
priporočil ter z analiziranjem sodelovanja 
med ESZ in ostalimi političnimi področji;

(2) Z opazovanjem in ocenjevanjem 
izvajanja evropskih smernic in njenih 
vplivov na zaposlitev in priporočil ter z 
analiziranjem sodelovanja med ESZ in 
ostalimi političnimi področji;

Obrazložitev

Izrecno upoštevanje enakopravnosti moških in žensk.

Predlog spremembe 10
Člen 4, točka (3)

(3) Z organiziranjem političnih izmenjav in 
procesov in s podporo skupnemu učenju v 
smislu ESZ;

(3) Z organiziranjem političnih izmenjav in 
procesov in s podporo skupnemu učenju v 
smislu ESZ ali študij in predlogov za 
izboljšanje in, če se tako primeri, pregled te 
strategije;

Obrazložitev

Izrecno upoštevanje enakopravnosti moških in žensk.

Predlog spremembe 11
Člen 4, točka (4 a) (novo)
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(4 a) podelitev posebne pomembnosti 
dejavnostim, ki spodbujajo enakost spolov 
in boj proti diskriminaciji pri zaposlovanju, 
razvoju kariere, plačah in strokovnem 
usposabljanju; 

Obrazložitev

Izrecno upoštevanje enakopravnosti moških in žensk.

Predlog spremembe 12
Člen 5, točka (1)

(1) Z boljšim razumevanje razmer na 
področju revščine, socialne varnosti in 
politike vključevanja, s pomočjo analiz, 
raziskav in z razvojem statistike in kazalcev;

(1) Z boljšim razumevanje razmer na 
področju revščine, socialne varnosti in 
politike vključevanja, s pomočjo analiz, 
raziskav in z razvojem statistike in kazalcev, 
glede na spol;

Obrazložitev

Večjo pozornost je treba usmeriti k ženskam, ki so na splošno žrtve revščine in socialne 
izključenosti, s premislekom o revščini otrok.

Predlog spremembe 13
Člen 5, točka (2)

(2) Z opazovanjem in vrednotenjem 
uveljavljanja odprte metode sodelovanja na 
področju socialne varnosti in z vključevanja 
ter z analizo interakcije med OMC in 
ostalimi političnimi področji;

(2) Z opazovanjem in vrednotenjem 
uveljavljanja odprte metode sodelovanja na 
področju socialne varnosti in z vključevanja 
ter z analizo interakcije med OMC in 
ostalimi političnimi področji in njihove 
vplive na nacionalni in evropski ravni;

Obrazložitev

Pozornost je treba usmeriti k ženskam, ki so na splošno žrtve revščine in socialne 
izključenosti, s premislekom o revščini otrok.

Predlog spremembe 14
Člen 5, točka (3)

(3) Z izmenjavami taktik in postopkov ter s 
spodbujanjem skupnega učenja o strategiji 

(3) Z izmenjavami taktik in postopkov ter s 
spodbujanjem skupnega učenja o strategiji
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socialne varnosti in vključevanja; socialne varnosti in vključevanja, da se 
izboljša socialna zaščita, prispevati k 
socialnemu napredku in harmonizaciji 
socialnih pravic v Evropski uniji;

Obrazložitev

Pozornost je treba usmeriti k ženskam, ki so na splošno žrtve revščine in socialne 
izključenosti, s premislekom o revščini otrok.

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 5 a (novo)

(5 a) podelitev posebne pozornosti 
dejavnostim, ki spodbujajo enakost spolov 
in boj proti vzrokom revščine in socialne 
izključenosti in še posebej proti 
diskriminaciji na podlagi spola in otrok;

Obrazložitev

Pozornost je treba usmeriti k ženskam, ki so na splošno žrtve revščine in socialne 
izključenosti, s premislekom o revščini otrok. 

Predlog spremembe 16
Člen 6, točka (2)

(2) S podporo izvajanju delovne zakonodaje 
EU z okrepljenim nadzorom, z 
usposabljanjem strokovnjakov, z razvojem
kazalcev in s povezovanjem posebnih 
organov v omrežja;

(2) S podporo izvajanju delovne zakonodaje 
EU z okrepljenim nadzorom, z 
usposabljanjem strokovnjakov, z razvojem 
kazalcev in s povezovanjem posebnih 
organov v omrežja, vključno s sindikati;

Obrazložitev

Izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje števila delovnih nesreč in poklicnih bolezni je 
odvisno od številnih dejavnikov, zlasti od povezave z delom, organizacijo dela in strokovnim 
izobraževanjem.

Predlog spremembe 17
Člen 6, točka (3)

(3) S spodbujanjem preventivnega delovanja 
in z gojenjem kulture preprečevanja na 

S spodbujanjem preventivnega delovanja in 
z gojenjem kulture preprečevanja na 
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področju zdravja in varnosti pri delu; področju zdravja in varnosti pri delu, 
dodelitev posebne pozornosti zaposlenim 
ženskam in zaščiti materinstva, z 
določanjem natančnih meja za zmanjšanje 
delovnih nesreč in posledic poklicnih 
bolezni;

Obrazložitev

Izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje števila delovnih nesreč in poklicnih bolezni je 
odvisno od številnih dejavnikov, zlasti od povezave z delom, organizacijo dela in strokovnim 
izobraževanjem.

Predlog spremembe 18
Člen 6, točka (4)

(4) Z osveščanjem, širjenjem informacij in z 
vzpodbujanjem polemik o ključnih izzivih in 
političnih vprašanjih v zvezi s pogoji dela.

(4) Z osveščanjem, širjenjem informacij in z 
vzpodbujanjem polemik o ključnih izzivih in
političnih vprašanjih v zvezi s pogoji dela in 
kakovostjo dela v vseh oblikah (zlasti 
varnost, stabilnost, strokovno 
izobraževanje, plače, delovni pogoji in 
organizacija dela).

Obrazložitev

Izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje števila delovnih nesreč in poklicnih bolezni je 
odvisno od številnih dejavnikov, zlasti od povezave z delom, organizacijo dela in strokovnim 
izobraževanjem.

Predlog spremembe 19
Člen 7, točka (3)

(3) Z osveščanjem, širjenjem informacij in 
spodbujanjem polemik o ključnih izzivih in 
političnih vprašanjih v zvezi z 
diskriminacijo in z uvajanjem načela 
protidiskriminacije v politiko EU.

(3) Z osveščanjem, širjenjem informacij in 
spodbujanjem polemik o ključnih izzivih in
političnih vprašanjih v zvezi z 
diskriminacijo in z uvajanjem načela 
protidiskriminacije v politiko EU v 
horizontalni obliki;

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti boju proti diskriminaciji zajema razvoj dejavnosti in 
dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere so povabljeni sodelujoči iz vseh 
področij, za zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh politikah Evropske unije. 
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Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 4 a (novo)

(4 a) razvoj dejavnosti v zvezi z izboljšanjem 
izvajanja, posebej letne konference.

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti boju proti diskriminaciji zajema razvoj dejavnosti in 
dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere so povabljeni sodelujoči iz vseh 
področij, zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh politikah Evropske unije. 

Predlog spremembe 21
Člen 8, naslov

PODROČJE 5: Enakost spolov Program „Enakost spolov 2013“

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti pri izvajanju načela enakosti spolov v vseh politikah 
Skupnosti zajema razvoj dejavnosti in dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere 
so povabljeni sodelujoči iz vseh področij, zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh 
nacionalnih politikah in politikah Skupnosti.

Predlog spremembe 22
Člen 8, uvodni del

Področje 5 se zavzema za učinkovito 
izvajanje načela enakosti spolov in 
vzpodbuja uvajanje tega načela v politiko 
EU:

Podprogram Progress se zavzema za 
učinkovito izvajanje načela enakosti spolov 
in vzpodbuja uvajanje tega načela v politiko 
EU, ob upoštevanju veljavnih direktiv s 
tega področja:

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti pri izvajanju načela enakosti spolov v vseh politikah 
Skupnosti zajema razvoj dejavnosti in dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere 
so povabljeni sodelujoči iz vseh področij, zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh 
nacionalnih politikah in politikah Skupnosti.

Predlog spremembe 23
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Člen 8, točka (3)

(3) Osveščanje, širjenje informacij in 
spodbujanje polemik o ključnih izzivih 
nerešenih političnih vprašanjih v zvezi z 
enakopravnostjo spolov in enakimi 
možnostmi ne glede na spol;

(3) Osveščanje, širjenje informacij in 
spodbujanje polemik o ključnih izzivih 
nerešenih političnih vprašanjih v zvezi z 
enakopravnostjo spolov in enakimi 
možnostmi ne glede na spol, v horizontalni 
obliki;

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti pri izvajanju načela enakosti spolov v vseh politikah 
Skupnosti zajema razvoj dejavnosti in dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere 
so povabljeni sodelujoči iz vseh področij, zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh 
nacionalnih politikah in politikah Skupnosti. 

Predlog spremembe 24
Člen 8, odstavek 4 a (novo)

(4 a) razvoj dejavnosti v zvezi z izboljšanjem 
izvajanja, posebej z organizacijo letne 
okrogle mize, na kateri sodelujejo nevladne 
organizacije in parlamentarni odbori, 
dejavni na področju pravic žensk.

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi večje preglednosti pri izvajanju načela enakosti spolov v vseh politikah 
Skupnosti zajema razvoj dejavnosti in dogodkov, kot so letne in druge konference, na katere 
so povabljeni sodelujoči iz vseh področij, zagotovitev integracije in izvajanja načel v vseh 
nacionalnih politikah in politikah Skupnosti. 

Predlog spremembe 25
Člen 9, odstavek 1, točka (a) alinea 5 a (novo)

– objava in razdeljevanje informacijskega 
in izobraževalnega materiala prek interneta 
ali drugih medijev

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba dodeliti realnemu položaju v posamezni državi, ob upoštevanju 
raznolikih položajev znotraj Evropske unije.
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Predlog spremembe 26
Člen 9, odstavek 1, točka (b) alinea 5 a (novo)

 – izvajanje izmenjav lokalnih dejavnikov v 
Evropski uniji na način, spodbujanja 
neposredne izmenjave izkušenj in 
poznavanja posebnosti nacionalnih razmer.

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba dodeliti realnemu položaju v posamezni državi, ob upoštevanju 
raznolikih položajev znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 27
Člen 9, odstavek 1, točka (b) alinea 5 ter (novo)

–organizacija seminarjev in konferenc za 
prilagajanje zakonodaje Skupnosti 
različnim nacionalnim razmeram.

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba dodeliti realnemu položaju v posamezni državi, ob upoštevanju 
raznolikih položajev znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek 1, točka (c) alinea 1

– Sredstva za tekoče stroške povezovanj v 
omrežja EU

– Sredstva za tekoče stroške povezovanj v 
nacionalna omrežja in omrežja EU

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba dodeliti realnemu položaju v posamezni državi, ob upoštevanju 
raznolikih položajev znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 1, točka (c) alinea 8 a (novo)

– sodelovanje med lokalnimi nacionalnimi 
ustanovami in udeleženci
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Obrazložitev

Posebno pozornost je treba dodeliti realnemu položaju v posamezni državi, ob upoštevanju 
raznolikih položajev znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 1, alinea 6

– nevladne organizacije na ravni EU; – nevladne nacionalne organizacije in 
nevladne organizacije na ravni Evropske 
unije;

Obrazložitev

Komisija ima na voljo več oblik financiranja, zato je za program Progress, za določene 
dejavnosti, povezane z izvajanjem programa, na voljo le malo proračunskih sredstev.

Predlog spremembe 31
Člen 10, odstavek 2

2. Evropska komisija ima neposredni dostop 
do programa za dejavnosti, ki jih 
predvidevata odstavka 1(a) in (b) iz člena 9.

2. Evropska komisija ima neposredni dostop 
do programa za dejavnosti, ki jih 
predvidevata odstavka 1(a) in (b) iz člena 9, 
v znesku, ki ne sme preseči praga 1 % vseh 
proračunskih sredstev, namenjenih 
programu.

Obrazložitev

Komisija ima na voljo več oblik financiranja, zato je za program Progress, za določene 
dejavnosti, povezane z izvajanjem programa, na voljo le malo proračunskih sredstev.

Predlog spremembe 32
Člen 11, alinea 1, podalinea 2

– z delnim subvencioniranjem po pozivu za 
ponudbe. V tem primeru velja splošno 
pravilo EU o sofinanciranju do 80 % 
celotnih stroškov. Vsako odstopanje navzgor 
je možno le v izjemnih okoliščinah in po 
natančni raziskavi.

– z delnim subvencioniranjem po pozivu za 
ponudbe. V tem primeru velja splošno 
pravilo EU o sofinanciranju do 90% celotnih 
stroškov. Vsako odstopanje navzgor je 
možno le v izjemnih okoliščinah in po 
natančni raziskavi, zlasti v ustreznih 
regijah, ki se nanašajo na cilj 1 in v najbolj 
oddaljenih regijah.
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Obrazložitev

Zaradi finančnih težav, s katerimi se spopadajo nevladne organizacije in druge socialne 
organizacije, ki delujejo na tem področju, slednje potrebujejo večjo stopnjo sofinanciranja 
Skupnosti, ki pa se lahko za najmanj razvite regije še poviša.

Predlog spremembe 33
Člen 17, odstavek 1

1. Finančni okvir za aktivnosti Skupnosti, ki 
so navede v tem sklepu, znaša 
628,8 milijona EUR za obdobje med 
1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2013.

1. Finančni okvir za aktivnosti Skupnosti, ki 
so navede v tem sklepu, znaša 700 milijonov
EUR za obdobje med 1. januarjem 2007 in 
31. decembrom 2013, in ne vključuje 
proračunskih sredstev, namenjenih 
Evropskemu inštitutu za enakopravnost 
med spoloma.

Obrazložitev

Zato se ob povečanju proračunskih sredstev upošteva potreba po bolj dinamičnih 
intervencijah na socialnem področju, ki so nujne za zagotavljanje ustreznega financiranja 
programa Progress.

Predlog spremembe 34
Člen 17, odstavek 2

2. Pri finančni porazdelitvi med različnimi 
področji naj se upošteva naslednja najnižja 
vrednost:

2. Pri finančni porazdelitvi med različnimi 
področji naj se upošteva naslednja najnižja 
vrednost:

Področje 1 Zaposlovanje – 21 % • Zaposlovanje – 20 %

Področje 2 Socialna varnost in vključevanje 
– 28 %

• Socialna varnost in vključevanje – 25 %

Področje 3 Delovni pogoji – 8 % • Delovni pogoji – 10 %

Področje 4 Protidiskriminacija in raznolikost 
– 23 %

• Protidiskriminacija in raznolikost – 25%

Področje 5 Enakost spolov – 8 % • Enakost spolov – 10 % (brez 
upoštevanja Evropskega inštituta za 
enakopravnost med spoloma)
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Obrazložitev

Zato se ob povečanju proračunskih sredstev upošteva potreba po bolj dinamičnih 
intervencijah na socialnem področju, ki so nujne za zagotavljanje ustreznega financiranja 
programa Progress.

Predlog spremembe 35
Člen 17, odstavek 4

4. Letna proračunska sredstva v mejah 
finančnih perspektiv odobrijo organi za 
proračun.

4. Letna proračunska sredstva odobrijo 
organi za proračun.

Obrazložitev

Zato se ob povečanju proračunskih sredstev upošteva potreba po bolj dinamičnih 
intervencijah na socialnem področju, ki so nujne za zagotavljanje ustreznega financiranja 
programa Progress. 

Predlog spremembe 36
Člen 19, odstavek 1

1. Za redni nadzor programa in za morebitne 
preusmeritve mora Komisija pripravljati 
letna poročila o aktivnostih in jih dostavljati 
programskemu odboru, navedenemu v 
členu 13.

1. Za redni nadzor programa in za morebitne 
preusmeritve mora Komisija pripravljati 
letna poročila o aktivnostih in jih dostavljati 
programskemu odboru, navedenemu v 
členu 13 in Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Evropski parlament mora slediti razvoju izvajanja programa Progress in vseh njegovih 
podprogramov.

Predlog spremembe 37
Člen 19, odstavek 2

2. Ob pregledu nad celotnim programom se 
morajo zaradi ugotavljanja napredka glede 
na cilje programa in njegove dodane 
vrednosti EU izvajati tudi vmesne ocene po 
posameznih področjih. Te ocenitve se 
morajo dopolnjevati s sprotnim 
ocenjevanjem, ki naj jih izvaja Komisija s 
pomočjo zunanjih izvedencev. Rezultati 

2. Ob pregledu nad celotnim programom se 
morajo zaradi ugotavljanja napredka glede 
na cilje programa in njegove dodane 
vrednosti EU izvajati tudi vmesne ocene po 
posameznih področjih. Te ocenitve se 
morajo dopolnjevati s sprotnim 
ocenjevanjem, ki naj jih izvaja Komisija s 
pomočjo zunanjih izvedencev. Rezultati 
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morajo biti objavljeni v poročilu o izvedenih 
aktivnostih, ki je omenjeno v prvem 
odstavku.

morajo biti objavljeni v poročilu o izvedenih 
aktivnostih, ki je omenjeno v prvem 
odstavku in predložene Evropskemu 
parlamentu.

Obrazložitev

Evropski parlament mora slediti razvoju izvajanja programa Progress in vseh njegovih 
podprogramov. 
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