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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване (механизъм за микрофинансиране „Прогрес“)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0333) и измененото предложение (COM(2009)0340),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 159, параграф 3 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 55 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по икономически и парични 
въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по 
правни въпроси (А7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за решение на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване (механизъм за 
микрофинансиране „Прогрес“)

Предложение за решение на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване 

Or. en
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите,
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на завишеното търсене от 
страна на тези, които най-много се 
нуждаят от това в настоящия кризисен 
период, и тези, които са изключени 
от традиционния кредитен пазар, т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, които желаят да стартират
или разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В Европейския съюз повечето 
микрокредити за лица в 
неравностойно положение се 
отпускат от нетърговски 
институции за микрофинансиране, 
които имат нужда от допълнителна 
подкрепа, за да могат да отговорят на 
сегашните равнища на търсене.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя
към предприемачеството за някои от 
групите в Европа в най-неравностойно 
положение, включително за 
младежите. Освен съществуващите 
инструменти са необходими 
специфични действия за допълнително 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване посредством 
укрепващи мерки, предприети от 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд, 
както и други международни финансови 
институции, без да бъдат засягани 
мерките на държавите-членки. Поради 
това Комисията обяви предложение за 
нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се 
разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

(4) В съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, се подчертава 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътят
към предприемачеството за някои от 
групите в Европа в най-неравностойно 
положение. Освен съществуващите 
инструменти са необходими 
специфични действия за допълнително 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване посредством 
укрепващи мерки, предприети от 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд, 
както и други международни финансови 
институции, без да бъдат засягани 
мерките на държавите-членки. Поради 
това Комисията обяви предложение за 
нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се улесни 
достъпът до микрофинансиране за
конкретни групи, изложени на риск, и 
да се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Дейностите, финансирани от 
механизма, следва да бъдат 
съпътствани от програми за 
наставничество и обучение, за да се 
увеличат максимално шансовете за 
създаване на жизнеспособни и 
конкурентоспособни 
микропредприятия. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да бъде механизмът по-
ефективен, той следва да се 
координира и прилага паралелно със 
съществуващите европейски и 
национални финансови инструменти, 
съответните мерки за социална 
подкрепа и регионални и местни 
програми.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 

Създава се европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
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социално приобщаване, наречен 
„механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес“ (наричан по-долу 
„механизмът“).

социално приобщаване, наречен 
„европейски механизъм за 
микрофинансиране (наричан по-долу 
„механизмът“).

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лица, които са загубили или 
рискуват да загубят работата си и 
желаят да стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

а) лица, които изпитват затруднения 
при навлизането или завръщането на 
пазара на труда и желаят да стартират 
свое собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост;

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или допълнително 
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост; 

б) лица в неравностойно положение, 
изправени пред заплахата от 
социално изключване, които желаят да 
стартират или допълнително разработят 
свое собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост; 

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение, 
включително младежите.

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие от бюджета на 
Общността за механизма за периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. е 
100 млн. EUR. 

1. Финансовото участие от бюджета на 
Общността за механизма за периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. е 
150 млн. EUR. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За механизма се създава отделен 
бюджетен ред.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общият бюджет за мерките за 
подкрепа, посочени в член 4, параграф 
1, буква г), не надхвърля 1 % от 
бюджета на механизма, определен в 
параграф 1.

3. Общият бюджет за мерките за 
подкрепа, посочени в член 4, параграф 
1, буква г), не надхвърля 100 млн. EUR. 

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Публичните и частните органи,
установени в държавите-членки, 
които предоставят достъп до 
механизма, разработват 
допълнителни напътствия относно 
условията, на които трябва да 
отговарят крайните бенефициери, и 
работят в тясно сътрудничество с 
организациите, които осигуряват 
програми за наставничество и 
обучение за крайните бенефициери с 
оглед на създаването на 
жизнеспособни и конкурентоспособни 
микропредприятия.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост с националните схеми.

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост и координация със 
съществуващи европейски и 
национални финансови инструменти, 
съответните мерки за социална 
подкрепа и регионални и местни 
програми.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приходи, включително дивиденти и 
възстановени разходи, получени от 
международните финансови 
институции, посочени в параграф 2, 
могат да бъдат реинвестирани от тях в 

3. Приходи, включително дивиденти и 
възстановени разходи, получени от 
международните финансови 
институции, посочени в параграф 2, 
могат да бъдат реинвестирани от тях в 
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действия, посочени в член 4, параграф 1, 
букви а), б) и в), за период от 6 години 
след началната дата на механизма. 
При закриването на механизма 
остатъчният баланс, дължим на 
Европейските общности, се изплаща в 
общият бюджет на Европейските 
общности.

действия, посочени в член 4, параграф 1, 
букви а), б) и в). През 2015 г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета оценка, въз 
основа на която последните решават 
дали да продължат или да закрият 
механизма. При закриването на 
механизма остатъчният баланс, дължим 
на Европейските общности, се изплаща 
в общия бюджет на Европейските 
общности.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 
действия, резултатите и, когато е 
възможно, въздействието. 

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, приетите или 
отхвърлените заявления, сключените 
договори, финансираните действия, 
резултатите и, когато е възможно, 
въздействието. 

Or. en
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Изменение 18

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ. 

2. Преди 31 май всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета количествен и 
качествен годишен доклад за 
дейностите съгласно настоящото 
решение през предишната година. 
Годишният доклад се основава на 
докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно съотношението, в 
което механизмът е бил използван от 
държавите-членки, и постигнатите 
резултати, като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с приетите или 
отхвърлените заявления, сключените 
договори, финансираните действия, 
включително тяхното взаимодопълване 
с други интервенции на Общността, а 
именно ЕСФ. 

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на този годишен доклад 
Комисията полага усилия за 
гарантиране на достъпността на 
механизма в целия Европейски съюз за 
лицата, изправени пред заплаха от 
социално изключване.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка приключва четири години след 
началото на действие на механизма, а на 
крайната оценка — най-късно една 
година след края на мандата(мандатите), 
даден(и) на международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка се прави на всеки две години 
след началото на действие на 
механизма, а на крайната оценка — най-
късно една година след края на 
мандата(мандатите), даден(и) на 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст
Програма „Прогрес” обхваща периода 2007-2013 г. и служи като правно основание за 
различни разходи на общностно равнище. Програмата включва четири конкретни 
програми за действие на Общността в подкрепа на изпълнението на целите в областта 
на социалната политика (борба срещу дискриминацията, социално приобщаване, 
заетост и равенство между половете), както и редица бюджетни редове, свързани с 
условията на труд.
Съгласно условията на Междуинституционалното споразумение от 2006 г., за Програма 
„Прогрес“ са отпуснати допълнителни средства в размер на 114 млн. EUR (по текущи 
цени). Увеличението беше поискано от Европейския парламент.

На 4 март 2009 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Движеща сила за 
възстановяването на Европа“, в което очертава поредица от опорни точки, които да 
помогнат на държавите-членки да формулират и изпълнят ефективни политики в 
областта на трудовата заетост (COM(2009) 0114). На пролетното заседание на Съвета 
бяха определени три основни приоритета: запазване на трудовата заетост, създаване на 
работни места и насърчаване на мобилността; усъвършенстване на уменията и 
задоволяване на нуждите на пазара на труда, както и подобряване на достъпа до работа. 
На състоялата се на 7 май среща на върха по въпросите на трудовата заетост бяха 
разменени мнения по тези приоритети. 

На 3 юни 2009 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“ (COM(2009) 0257), с цел разширяване на сътрудничеството между 
Европейския съюз и държавите-членки, както и между социалните партньори на ЕС по 
трите основни приоритета, очертани на пролетното заседание на Съвета. В него 
Комисията съобщава за намерението си да предложи нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране на трудова заетост, който да бъде финансиран посредством 
преразпределяне на средства (100 млн. EUR) от съществуващия бюджет (без да се 
споменава „Прогрес”) и който би могъл да послужи за набавяне на над 500 млн. EUR в 
съвместна инициатива с международните финансови институции, по-специално 
групата на ЕИБ.

Предложение на Комисията
Целта на механизма на ЕС за микрофинансиране за трудова заетост е да бъде даден 
шанс на безработните за ново начало и да се открие пътят към предприемачеството за 
някои от групите в Европа в най-неравностойно положение, включително за 
младежите. Този нов механизъм ще разшири обхвата на целевата финансова подкрепа 
за нови предприемачи в настоящата обстановка на намалено предлагане на кредити. 
Самостоятелни предприемачи и основатели на микропредприятия също ще бъдат 
подпомогнати под формата на наставничество, обучение, персонални професионални 
напътствия и изграждане на капацитет в допълнение към помощта за изплащане на 
лихви, предоставяна от ЕСФ.

Механизмът ще допълва други програми на Общността, като предоставя инструменти 
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за споделяне на риска, дългово финансиране и финасиране чрез издаване на акции. Той 
ще черпи от опита на международните финансови институции, като например групата
на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд). Въз 
основа на споразумение за съвместно управление, международните финансови 
институции ще осигурят допълнителни средства посредством подкрепа за банковите и 
небанковите организации, предоставящи микрофинансиране, в целия ЕС.

Предвид настоящото понижено ниво на отпускането на заеми и драстичния спад на 
неизплатени заеми (както показва предварителната оценка, придружаваща 
предложението), е необходимо да бъдат активизирани текущите общностни и 
национални усилия, с цел да се увеличи предлагането на микрокредити до достатъчна 
степен и в рамките на разумен срок, така че да се отговори на завишеното търсене от 
страна на тези, които най-много се нуждаят от такива кредити в настоящия кризисен 
период, т.е. безработни или хора в неблагоприятно положение, които желаят да 
стартират или разработят микропредприятия, включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до „търговски“ банкови кредити.

Използването на средства на Общността е целесъобразно и отговаря на резолюцията на 
Европейския парламент от 24 март 2009 г.1 относно Европейската инициатива за 
развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта.  Освен това 
използването на един-единствен механизъм ще концентрира „ефекта на лоста“ на 
международните финансови институции. И накрая, с подобен общоевропейски 
механизъм се избягва разпиляването на средства и усилия, като по този начин се 
увеличава предлагането на микрофинансиране във всички държави-членки. 

Предложението на Комисията е механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ да бъде 
създаден посредством приемането на решение, в което да се определят единствено 
ролята и отговорностите на Комисията, без да се формулират права или задължения за 
държавите-членки или отделните личности. Следователно приемането на решение е 
инструментът, който е най-добре приспособен за постигането на желаната цел.

Предложението е за преразпределение на 100 млн. EUR за механизма от бюджета на 
„Прогрес”.

Позиция на Парламента
По време на своето заседание на 3 септември 2009 г. комисията по заетост и социални 
въпроси гласува по становището си относно бюджета за 2010 г. Комисията по заетост и 
социални въпроси прие изменение, с което се създава отделен бюджетен ред за 
европейския механизъм за микрофинансиране. Финансовата и икономическа криза сега 
се превръща в социална криза и криза в областта на заетостта, поради което 
докладчикът застъпва становището, че пренасочването на средства от „Прогрес“ 
създава отрицателно впечатление, тъй като „Прогрес“ е предназначен да групите в най-
неблагоприятно положение. Държавите-членки и ЕС носят обща отговорност за 
ефективното прилагане на програмата „Прогрес“ при настоящите обстоятелства.
Поради това докладчикът отхвърля предложението на Комисията да пренасочи от 
„Прогрес“ средствата, които са необходими за европейския механизъм за 
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микрофинансиране. Това означава, че упоменаването на програмата „Прогрес“ следва 
да се заличи на няколко места в предложението.

Съгласно член 3 са въведени изменения с цел да се осигури включването на механизма 
в отделен бюджетен ред.  Освен това докладчикът е убеден, че 100 млн. EUR не са 
достатъчни, за да се гарантира наличието на ефективен механизъм; съответно 
четиригодишният бюджет е увеличен с 50 млн. EUR. Бюджетът за мерките за подкрепа 
беше с фиксирана горна граница, равняваща се на 1% от бюджета. С цел да се осигури, 
че тази сума не нараства в съответствие с увеличаването на общия бюджет, 
докладчикът предлага тя да се ограничи до първоначално предложения размер (1 млн. 
EUR).

Докладчикът е убеден, че с оглед на по-високата ефективност на механизма, той следва 
да се координира и прилага, като се вземат предвид други съществуващи финансови 
инструменти на европейско, национално, регионално и местно равнище.

За да бъде ясно в законодателното предложение, че в целевата група са включени 
всички групи в неблагоприятно положение, които изпитват затруднения при 
навлизането и завръщането на пазара на труда и които са изправени пред заплахата от 
социално изключване, се заличава упоменаване на конкретни групи (например 
младежите). Добавено е изменение с цел да се осигури, че с оглед на оказването на 
съдействие на съответните лица, получаващи финансова подкрепа, се предоставя също 
наставничество и достъп до курсове за обучение.

Докладчикът предлага 1 януари 2010 г. за начална дата за функционирането на 
механизма. Ако Съветът и Европейският парламент постигнат споразумение по-късно, 
на механизма следва да бъде даден ход със задна дата.


