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KORTFATTAD MOTIVERING
1. I syfte att förenkla och rationalisera den rådande situationen lägger kommissionen fram 

ett enda integrerat program för sysselsättning och social solidaritet (PROGRESS) för 
perioden 2007-2013. Programmet skall ta över de fyra nuvarande 
gemenskapsprogrammen för genomförande av den socialpolitiska dagordningen och även 
några budgetposter för arbetsvillkor. Ett anslag på knappt 628,8 miljoner euro har 
föreslagits för löptiden. Medfinansieringen täcker endast 80 procent av 
bidragsmottagarens kostnader, något som är klart otillräckligt inom den sociala sektorn.

Programmet är indelat i fem avsnitt:

- Sysselsättning 
- Socialt skydd och social integration
- Arbetsvillkor
- Antidiskriminering och mångfald
- Jämställdhet

Ett enda finansieringsinstrument inom EU skulle sålunda täcka följande nu gällande 
program:

- Rådets beslut 2000/750/EG av den 27 november 2000 om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram mot diskriminering (2001–2006).

- Rådets beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 om inrättande av gemenskapens 
handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor 
och män (2001 och 2005).

- Europaparlamentets och rådets beslut nr 50/2002/EG av den 7 december 2001 om 
inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att samarbeta för att motverka social utslagning.

- Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om 
gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet, samt den verksamhet som 
bedrivs avseende arbetsvillkor.

2. Jämställdheten bör särskilt uppmärksammas. Hänsyn bör tas till det yttrande om 
”Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013” som jag också var 
föredragande för och som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män godkände den 28 januari 2005. Punkterna ett, två, tre och fem i 
yttrandet är särskilt viktiga. I dessa punkter motsätter sig utskottet att programmet om 
jämställdhet integreras i Progress, betonar det behovet av bättre finansiering och erinrar 
om att jämställdhet bör genomsyra all gemenskapspolitik, särskilt inom de främsta 
utgiftsområdena, såsom strukturfonderna. Föredraganden kan därför tänka sig följande 
förslag till ändringar:

- Jämställdheten skall få en egen budgetpost genom inrättandet av ett program, 
”Jämställdhet 2013”, och det framtida europeiska jämställdhetsinstitutet skall få ny 
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finansiering. Dessa får inte ingå i Progress-programmet.

Det gäller att finna en kompromiss mellan behovet av att lyfta fram kampen för en 
verklig jämställdhet och skapa en bättre samordning mellan de konkreta åtgärderna i 
delprogram och gällande direktiv.

- Programmet skall ses över 2010 och målen och de finansiella medlen eventuellt 
justeras efter att tillämpningen av programmet utvärderats.

- Om målen i programmet skall bli tydligare måste tillämpningsområdet för dem 
utvidgas, särskilt vid utbyte mellan organisationer. En utvärdering måste göras av hur 
jämställdhetssituationen samt arbetsvillkoren och de sociala villkoren i EU utvecklas 
för de båda könen. Likaså måste en utvärdering göras av effekterna av gemenskapens 
politik, främst den europeiska sysselsättningsstrategin, av skapandet av mer och bättre 
sysselsättning samt kvinnornas situation och deltagande i olika program.

- Särskild vikt bör fästas vid åtgärder som främjar jämställdhet och som syftar till att 
bekämpa diskriminering vid tillgång till sysselsättning, karriärutveckling, lön och 
yrkesutbildning. Orsakerna till fattigdom och social utslagning bör bekämpas, främst 
diskriminering på grund av kön och diskriminering av barn. Särskilt kvinnorna bör 
uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för fattigdom och social 
utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

- Arbetande kvinnor och gravida bör ges särskild uppmärksamhet. Tydliga mål bör 
fastställas för att minska arbetsolyckorna och yrkessjukdomarna.

- Tillämpningen och utvärderingen av jämställdhetsprogrammet bör lyftas fram. En 
årlig rundabordskonferens bör anordnas i samarbete med bland annat 
parlamentsledamöter från medlemsstaternas jämställdhetsutskott eller liknande utskott, 
icke-statliga organisationer, Europaparlamentet och kommissionen.

- Gemenskapens medfinansiering bör ökas till 90 procent med tanke på de svårigheter 
som icke-statliga organisationer och andra sociala organisationer arbetar under på 
detta område.

- Den finansiella ramen bör ökas till 700 miljoner euro och fördelningen av medlen bör 
ändras.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 1

Genom detta beslut inrättas 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, benämnt PROGRESS, 
som skall ge finansiellt stöd till 
genomförandet av Europeiska unionens mål 
på det sysselsättnings- och socialpolitiska 
området och därigenom bidra till uppnåendet 
av Lissabonstrategins mål på dessa områden. 
Programmet skall löpa från den 
1 januari 2007 till den 31 december 2013.

Genom detta beslut inrättas 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, benämnt PROGRESS, 
som skall ge finansiellt stöd till 
genomförandet av Europeiska unionens mål 
på det sysselsättnings- och socialpolitiska 
området och därigenom bidra till uppnåendet 
av Lissabonstrategins mål på dessa områden. 
Programmet skall löpa från den 
1 januari 2007 till den 31 december 2013. 
Jämställdheten skall få en egen budgetpost 
genom inrättandet av ett program, 
”Jämställdhet 2013”, och det framtida 
europeiska jämställdhetsinstitutet skall få 
ny finansiering. Programmet skall ses över 
2010 och målen och de finansiella medlen 
eventuellt justeras efter att tillämpningen 
av programmet utvärderats.

Motivering

Kampen för verklig jämställdhet måste lyftas fram och en bättre samordning skapas mellan 
de konkreta åtgärderna i delprogram och gällande direktiv.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, punkt 1

(1) Förbättra kunskapen om och förståelsen 
för situationen i medlemsstaterna (och i 
andra medverkande länder) genom analys,
utvärdering och övervakning av politiska 
åtgärder.

(1) Förbättra kunskapen om och förståelsen 
för situationen i medlemsstaterna (och i 
andra medverkande länder) genom analys, 
utvärdering, övervakning av politiska 
åtgärder och utbyte.

Motivering

Målen måste vara tydligare.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 2

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
indikatorer på de områden som programmet 
omfattar.

(2) Stödja utvecklingen av statistiska 
verktyg och metoder och gemensamma 
indikatorer på de områden som programmet 
omfattar som gör det möjligt att effektivt 
utvärdera arbetsvillkoren och de sociala 
villkoren för båda könen i EU, främst 
fattigdomsgränsen och social utslagning, 
inkomst- och löneskillnader, arbetslöshet 
och arbetets kvalitet på samtliga områden 
(allt ifrån arbetsvillkor till utbildning på 
arbetsplatsen).

Motivering

Målen måste vara tydligare.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 3

(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
inverkan.

(3) Stödja och övervaka genomförandet av 
EU:s lagstiftning och politiska mål i 
medlemsstaterna och utvärdera deras 
inverkan, särskilt vilka effekter den 
europeiska sysselsättningsstrategin har haft 
för att skapa mer och bättre sysselsättning 
samt kvinnors deltagande i olika program.

Motivering

Målen måste vara tydligare.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 6

(6) Öka centrala EU-nätverks kapacitet att 
främja och stödja EU:s politik.

(6) Öka centrala EU-nätverks kapacitet att 
främja och stödja EU:s och 
medlemsstaternas politik för att förbättra 
de sociala villkoren och arbetsvillkoren i 
EU.
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Motivering

Målen måste vara tydligare.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, inledningen

Programmet är uppdelat i följande fem 
avsnitt:

Programmet är uppdelat i fem självständiga 
delprogram:

Motivering

Programmets mål måste lyftas fram, särskilt jämställdheten.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 5

(5) Jämställdhet (5) Jämställdhet 2013

Motivering

Programmets mål måste lyftas fram, särskilt jämställdheten.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 1

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen, särskilt genom 
analyser och undersökningar och utveckling 
av statistik och indikatorer.

(1) Förbättra kunskaperna om 
sysselsättningssituationen för båda könen, 
särskilt genom analyser och undersökningar 
och utveckling av statistik och indikatorer.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av de europeiska riktlinjerna och 
rekommendationerna för sysselsättningen 
och analysera samspelet mellan 
sysselsättningsstrategin och andra 

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
och effekterna av de europeiska riktlinjerna 
och rekommendationerna för 
sysselsättningen och analysera samspelet 
mellan sysselsättningsstrategin och andra 
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politikområden. politikområden.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
sysselsättningsstrategin eller studier och 
förslag som syftar till att förbättra och 
eventuellt se över den.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 4a (ny)

(4a) Särskild vikt bör fästas vid åtgärder 
som främjar jämställdhet och som syftar till 
att bekämpa diskriminering vid tillgång till 
sysselsättning, karriärutveckling, lön och 
yrkesutbildning.

Motivering

Ett klart beaktande av jämställdheten.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 1

(1) Öka kunskapen om fattigdomsfrågor, 
socialt skydd och politik för social 
integration, särskilt genom analyser och 
undersökningar och genom utveckling av 
statistik och indikatorer.

(1) Öka kunskapen om fattigdomsfrågor, 
socialt skydd och politik för social 
integration, särskilt genom analyser och 
undersökningar och genom utveckling av 
statistik och indikatorer för båda könen.
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Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 2

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet 
av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden.

(2) Övervaka och utvärdera genomförandet
av den öppna samordningsmetoden på 
området socialt skydd och social integration 
och analysera samspelet mellan den öppna 
samordningsmetoden och andra 
politikområden samt effekterna av dem på 
nationell nivå och gemenskapsnivå.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, punkt 3

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
strategin för socialt skydd och social 
integration.

(3) Organisera erfarenhetsutbyten om 
strategier och förfaranden och främja 
ömsesidigt lärande med anknytning till 
strategin för socialt skydd och social 
integration för att förbättra socialskyddet 
och bidra till sociala framsteg och en 
harmonisering uppåt av de sociala 
rättigheterna inom EU.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 5a (ny)

(5a) Särskild vikt bör fästas vid åtgärder 
som främjar jämställdheten och som syftar 
till att bekämpa orsakerna till fattigdom 
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och social utslagning, främst 
diskriminering på grund av kön och 
diskriminering av barn.

Motivering

Särskilt kvinnorna bör uppmärksammas eftersom de i allmänhet är de främsta offren för 
fattigdom och social utslagning, något som också påverkar barns fattigdom.

Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 2

(2) Komplettera genomförandet av EU:s 
arbetsrätt genom ökad övervakning, 
utbildning av berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ.

(2) Komplettera genomförandet av EU:s 
arbetsrätt genom ökad övervakning, 
utbildning av berörda aktörer, utarbetande av 
vägledningar och nätverksverksamhet 
mellan specialiserade organ, inklusive 
fackföreningar.

Motivering

Förbättrade arbetsvillkor och färre arbetsolyckor och yrkessjukdomar beror på många andra 
faktorer, bland annat anställningsförhållandena, organisationen av arbetet och 
yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 3

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och uppmuntra en förebyggande kultur i 
fråga om arbetsmiljö.

(3) Ta initiativ till förebyggande åtgärder 
och uppmuntra en förebyggande kultur i 
fråga om arbetsmiljö; arbetande kvinnor 
och gravida bör ges särskild 
uppmärksamhet; tydliga mål bör fastställas 
för att minska arbetsolyckorna och 
yrkessjukdomarna.

Motivering

Förbättrade arbetsvillkor och färre arbetsolyckor och yrkessjukdomar beror på många andra 
faktorer, bland annat anställningsförhållandena, organisationen av arbetet och 
yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 18
Artikel 6, punkt 4
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(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
arbetsvillkor.

(4) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
arbetsvillkor och kvaliteten på 
sysselsättningen på samtliga områden 
(bland annat säkerhet, stabilitet, 
yrkesutbildning, löner, arbetsvillkor och 
organisationen av arbetet).

Motivering

Förbättrade arbetsvillkor och färre arbetsolyckor och yrkessjukdomar beror på många andra 
faktorer, bland annat anställningsförhållandena, organisationen av arbetet och 
yrkesutbildningen.

Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
diskriminering och integrering av 
antidiskriminering i övrig EU-politik på ett 
övergripande sätt.

Motivering

Behovet av att lyfta fram kampen mot diskriminering bör omfatta utvecklandet av åtgärder 
och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och andra tillställningar, som 
inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera att principen integreras 
och tillämpas i all EU-politik. 

Ändringsförslag 20
Artikel 7, punkt 4a (ny)

(4a) Utveckla åtgärder för att förbättra dess 
tillämpning, bl.a. genom anordnandet av en 
årlig konferens.

Motivering

Behovet av att lyfta fram kampen mot diskriminering bör omfatta utvecklandet av åtgärder 
och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och andra tillställningar, som 
inbegriper så många olika deltagare som möjligt för att garantera att principen integreras 
och tillämpas i all EU-politik.
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Ändringsförslag 21
Artikel 8, rubriken

Avsnitt 5: Jämställdhet Programmet ”Jämställdhet” 2013

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt och 
erfarenhetsutbyte för att garantera att principen integreras och tillämpas i all politik inom 
EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 22
Artikel 8, inledningen

Inom avsnitt 5 skall stöd ges till ett 
verkningsfullt genomförande av principen
om jämställdhet och integrering av denna i 
EU:s politik på följande sätt:

Inom detta Progress-delprogram skall stöd 
med beaktande av gällande direktiv på 
området ges till ett verkningsfullt 
genomförande av principen om jämställdhet 
och integrering av denna i EU:s politik på 
följande sätt:

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av jämställdhetsprincipen i all EU-politik bör omfatta 
utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom årliga konferenser och 
andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som möjligt och 
erfarenhetsutbyte för att garantera att principen integreras och tillämpas i all politik inom 
EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 23
Artikel 8, punkt 3

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsperspektiv.

(3) Öka medvetenheten, sprida information 
och främja debatten om problem och 
policyfrågor med anknytning till 
jämställdhet och integrering av 
jämställdhetsperspektiv på ett övergripande 
sätt.
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Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i all EU-politik bör omfatta utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom 
årliga konferenser och andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som 
möjligt och erfarenhetsutbyte för att garantera att principen integreras och tillämpas i all 
politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 24
Artikel 8, punkt 4a (ny)

(4a) Utveckla åtgärder som syftar till att 
förbättra tillämpningen av den, särskilt 
anordnandet av en årlig 
rundabordskonferens med deltagande av 
bland annat icke-statliga organisationer 
och parlamentsutskott för kvinnors 
rättigheter.

Motivering

Behovet av att lyfta fram tillämpningen av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i all EU-politik bör omfatta utvecklandet av åtgärder och anordnandet av evenemang, såsom 
årliga konferenser och andra tillställningar, som inbegriper så många olika deltagare som 
möjligt och erfarenhetsutbyte för att garantera att principen integreras och tillämpas i all 
politik inom EU och i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 25
Artikel 9, punkt 1, led a, strecksats 5a (ny)

- Publicering och spridning av 
informationsmaterial och utbildning via 
Internet och andra medier.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika situationer 
som råder inom EU.

Ändringsförslag 26
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 5a (ny)

- Utbyte mellan lokala aktörer inom EU i 
syfte att främja ett direkt utbyte av 
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erfarenheter och kunskap om nationella 
särdrag.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 27
Artikel 9, punkt 1, led b, strecksats 5b (ny)

- Anordnandet av seminarier och 
konferenser i syfte att anpassa 
gemenskapslagstiftningen till olika 
nationella särdrag.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 28
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 1

- Bidrag till centrala EU-nätverks 
driftskostnader.

- Bidrag till centrala EU-nätverks och 
nationella nätverks driftskostnader.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.

Ändringsförslag 29
Artikel 9, punkt 1, led c, strecksats 8a (ny)

- Samarbete mellan institutioner och 
nationella lokala aktörer.

Motivering

Större hänsyn bör tas till verkligheten i de olika länderna, med tanke på de olika 
situationerna inom EU.
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Ändringsförslag 30
Artikel 10, punkt 1, strecksats 6

- icke-statliga organisationer på EU-nivå, - icke-statliga organisationer i 
medlemsstaterna och på EU-nivå,

Motivering

Kommissionen har även andra slag av finansieringsformer. De begränsade anslagen till 
Progress bör därför endast användas i välavvägda fall som hänger samman med 
tillämpningen av programmet.

Ändringsförslag 31
Artikel 10, punkt 2

2. Kommissionen får också direkt medverka 
i programmet när det gäller sådana åtgärder 
som avses i artikel 9.1 a och b.

2. Kommissionen får också direkt medverka 
i programmet när det gäller sådana åtgärder 
som avses i artikel 9.1 a och b, till ett belopp 
som inte får överstiga en gräns på 
1 procent av de totala anslagen till 
programmet.

Motivering

Kommissionen har även andra slag av finansieringsformer. De begränsade anslagen till 
Progress bör därför endast användas i välavvägda fall som hänger samman med 
tillämpningen av programmet.

Ändringsförslag 32
Artikel 11, stycke 1, strecksats 2

- Ett partiellt stöd efter en inbjudan att lämna 
förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
80 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader. Eventuellt stöd utöver detta tak 
får endast beviljas i undantagsfall och efter 
en grundlig granskning.

- Ett partiellt stöd efter en inbjudan att lämna 
förslag. I detta fall skall EU:s 
medfinansiering i allmänhet inte överstiga 
90 % av bidragsmottagarens totala 
kostnader. Eventuellt stöd utöver detta tak 
får endast beviljas i undantagsfall, särskilt i 
mål 1-områden och i de yttersta 
randområdena.

Motivering

De ekonomiska svårigheter som icke-statliga organisationer och andra sociala 
organisationer som arbetar på dessa områden oftast har kräver en ökning av gemenskapens 
medfinansiering. Medfinansieringen kan vara högre i mindre utvecklade områden.
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Ändringsförslag 33
Artikel 17, punkt 1

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i detta 
beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 
628,8 miljoner euro.

1. Den finansiella ramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i detta 
beslut mellan den 1 januari 2007 och den 
31 december 2013 skall vara 
700 miljoner euro och omfattar inte medel 
till det europeiska jämställdhetsinstitutet.

Motivering

En ändamålsenlig finansiering av Progress förutsätter en avsevärd ökning av medlen. Hänsyn 
bör tas till behovet av att stärka de olika aktörernas insatser på dessa viktiga sociala 
områden.

Ändringsförslag 34
Artikel 17, punkt 2

Avsnitt 1 Sysselsättning - 21 % ● Sysselsättning - 20 %

Avsnitt 2 Social trygghet och social 
integration - 28 %

● Social trygghet och social integration -
25 %

Avsnitt 3 Arbetsvillkor - 8 % ● Arbetsvillkor - 10 %

Avsnitt 4 Antidiskriminering och mångfald -
23 %

● Antidiskriminering och mångfald - 25 %

Avsnitt 5 Jämställdhet - 8 % ● Jämställdhet - 10 % (exklusive det 
europeiska jämställdhetsinstitutet)

Motivering

En ändamålsenlig finansiering av Progress förutsätter en avsevärd ökning av medlen. Hänsyn 
bör tas till behovet av att stärka de olika aktörernas insatser på dessa viktiga sociala 
områden.

Ändringsförslag 35
Artikel 17, punkt 4

4. De årliga anslagen skall beviljas av 
budgetmyndigheten inom ramen för 
budgetplanen.

4. De årliga anslagen skall beviljas av 
budgetmyndigheten.
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Motivering

En ändamålsenlig finansiering av Progress förutsätter en avsevärd ökning av medlen. Hänsyn 
bör tas till behovet av att stärka de olika aktörernas insatser på dessa viktiga sociala 
områden.

Ändringsförslag 36
Artikel 19, punkt 1

1. För att möjliggöra regelbunden 
övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13.

1. För att möjliggöra regelbunden 
övervakning av programmet och nödvändiga 
justeringar av det, skall årliga 
verksamhetsrapporter utarbetas av 
kommissionen och överlämnas till den 
programkommitté som avses i artikel 13 
samt till Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.

Ändringsförslag 37
Artikel 19, punkt 2

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1.

2. Programmet skall också bli föremål för en 
halvtidsutvärdering av de olika avsnitten och 
programmet som helhet för att möjliggöra en 
bedömning av vilken inverkan programmets 
mål haft och vilket EU-mervärde det har. 
Denna utvärdering får kompletteras med 
löpande utvärderingar, Dessa skall utföras av 
kommissionen med bistånd av externa 
experter. När de blir tillgängliga skall deras 
resultat redovisas i de verksamhetsrapporter 
som avses i punkt 1 samt sändas till 
Europaparlamentet.

Motivering

Europaparlamentet bör kunna följa med hur Progress och alla dess delprogram tillämpas.
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