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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská 
facilita mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (facilita 
mikrofinancování Progress)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0333) a pozměněný návrh (KOM(2009)0340),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 159 třetí pododstavec Smlouvy o ES, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti 
a sociálního začleňování (facilita 
mikrofinancování Progress)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti 
a sociálního začleňování

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, a 
těch, kteří jsou vyloučeni z tradičního 
úvěrového trhu, tj. nezaměstnaných či 
zranitelných lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Většinu mikroúvěrů poskytovaných 
v Evropské unii znevýhodněným osobám 
zajišťují nekomerční instituce 
mikrofinancování, které, mají-li uspokojit 
současnou úroveň poptávky, je třeba dále 
podporovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy včetně mládeže. Kromě 
stávajících nástrojů je třeba přijmout 
specifické kroky k dalšímu posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti tím, že 
se podpoří činnosti prováděné Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států.
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy. Kromě stávajících nástrojů 
je třeba přijmout specifické kroky 
k dalšímu posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti tím, že se podpoří činnosti 
prováděné Evropskou investiční bankou a 
Evropským investičním fondem a dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států.
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Má-li být pravděpodobnost, že budou 
zakládány životaschopné a 
konkurenceschopné mikropodniky, co 
nejvyšší, měly by akce financované 
prostřednictvím facility doprovázet 
instruktážní a školící programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Za účelem zvýšení její účinnosti by 
měla být facilita koordinována a 
prováděna současně se stávajícími 
evropskými i vnitrostátními finančními 
nástroji, příslušnými opatřeními sociální 
podpory a regionálními a místními 
programy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se evropská facilita 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti 
a sociálního začleňování nazvaná facilita 
mikrofinancování Progress (dále jen 
„facilita“).

Zřizuje se evropská facilita 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti 
a sociálního začleňování nazvaná evropská
facilita mikrofinancování (dále jen 
„facilita“).

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání a chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 

a) osoby, pro něž je vstup nebo návrat na 
trh práce obtížný a které chtějí založit 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
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samostatné výdělečné činnosti; výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti;

b) znevýhodněné osoby, kterým hrozí 
sociální vyloučení a jež chtějí založit nebo 
dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek z rozpočtu 
Společenství na facilitu na období od 
1. ledna 2010 do 31. prosince 2013 činí

1. Finanční příspěvek z rozpočtu 
Společenství na facilitu na období od 
1. ledna 2010 do 31. prosince 2013 činí
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100 milionů EUR. 150 milionů EUR. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro facilitu se vytvoří zvláštní 
rozpočtová položka.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celkový rozpočet pro podpůrná opatření 
uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. d) nepřesáhne 
1 % rozpočtu facility podle odstavce 1.

3. Celkový rozpočet pro podpůrná opatření 
uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. d) nepřesáhne 
1 milion EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem zakládání životaschopných 
a konkurenceschopných mikropodniků 
vypracují veřejné a soukromé subjekty 
usazené v členských státech, které 
zajišťují přístup k facilitě, další pokyny 
ohledně způsobilosti konečných příjemců 
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a úzce spolupracují s organizacemi, které 
obstarávají instruktážní a školící 
programy pro konečné příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu k vnitrostátním systémům.

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu ke stávajícím evropským 
a vnitrostátním finančním nástrojům, 
příslušným opatřením sociální podpory a 
regionálním a místním programům a 
koordinaci s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 mohou své výnosy, včetně 
dividend a úhrad, znovu investovány do 

3. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 mohou své výnosy, včetně 
dividend a úhrad, znovu investovat do akcí 
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akcí podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) po 
dobu šesti let ode dne zahájení facility. Po 
uzavření facility se zůstatek splatný 
Evropským společenstvím musí vrátit do 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství.

podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c). V roce 
2015 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě hodnocení, na jehož 
základě Rada rozhodne, zda facilitu 
zachovat, či ukončit. Po uzavření facility 
se zůstatek splatný Evropským 
společenstvím musí vrátit do souhrnného 
rozpočtu Evropských společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců,
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců,
přijatých či zamítnutých žádostí, 
uzavřených smluv, financovaných akcí, 
výsledků, a je-li to možné, i dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 

2. Do 31. května každého roku předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní i kvalitativní výroční zprávu 
o činnostech prováděných v rámci tohoto 
rozhodnutí v předchozím roce. Výroční 
zpráva musí vycházet ze zpráv o provádění 
uvedených v odstavci 1 a zaměřit se hlavně 
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v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

na to, do jaké míry byla facilita 
v členských státech využita, na dosažené 
výsledky, a zejména musí obsahovat 
informace týkající se přijatých či 
zamítnutých žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, včetně jejich 
doplňkovosti s ostatními zásahy 
Společenství, zejména ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na základě výroční zprávy usiluje 
Komise o zajištění dostupnosti facility 
v celé Evropské unii pro ty, jimž hrozí 
sociální vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení.
Průběžné hodnocení se dokončí čtyři roky
po zahájení facility a závěrečné hodnocení 
nejpozději jeden rok po skončení mandátu
(mandátů) uděleného (udělených) 
mezinárodním finančním institucím 
uvedeným v čl. 5 odst. 2. Závěrečné 
hodnocení zejména posoudí, do jaké míry 
facilita jako celek splnila svůj cíl.

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení.
Průběžné hodnocení se provádí každý 
druhý rok po zahájení facility a závěrečné 
hodnocení se dokončí nejpozději jeden rok 
po skončení mandátu (mandátů) uděleného
(udělených) mezinárodním finančním 
institucím uvedeným v čl. 5 odst. 2.
Závěrečné hodnocení zejména posoudí, do 
jaké míry facilita jako celek splnila svůj 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace
Program Progress je naplánován na období 2007–2013 a slouží jako právní základ pro různé 
výdaje Společenství. Program obsahuje čtyři konkrétní akční plány Společenství, které 
přispívají k provádění agendy v oblasti sociální politiky (boj proti diskriminaci, sociální 
začlenění, zaměstnanost a rovnost mužů a žen) i řadu rozpočtových položek souvisejících 
s pracovními podmínkami.
V souladu s interinstitucionální dohodou z roku 2006 byla programu Progress přidělena 
dodatečná částka ve výši 114 milionů EUR (v současných cenách). O zvýšení požádal 
Evropský parlament.

Dne 4. března 2009 zveřejnila Komise sdělení („Urychlit oživení evropské ekonomiky“), 
v němž navrhla několik bodů, které mají napomoci členským státům vytvořit a provádět 
vhodné a účinné politiky zaměstnanosti (KOM(2009)0114). Evropská rada na svém jarním 
zasedání stanovila tři klíčové priority: udržování zaměstnanosti, vytváření pracovních míst 
a podpora mobility; zvyšování kvalifikace a sladění nabídky dovedností s potřebami trhu 
práce a zlepšení dostupnosti zaměstnání. Na vrcholné schůzce věnované otázkám 
zaměstnanosti konané dne 7. května 2009 proběhla výměna názorů na tyto priority.
Dne 3. června 2009 přijala Komise sdělení „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
(KOM(2009)0257) s cílem upevnit spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy i mezi 
sociálními partnery EU v oblasti tří klíčových priorit stanovených na jarním zasedání Rady. 
V tomto sdělení oznámila Komise svůj záměr navrhnout novou facilitu mikrofinancování pro 
oblast zaměstnanosti, která by byla financována (částkou 100 milionů EUR) ze stávajícího 
rozpočtu (program Progress se zde neuvádí), a mohla by přinést více než 500 milionů EUR ve 
společné iniciativě s mezinárodními finančními institucemi, především se skupinou EIB.

Návrh Komise
Účelem facility EU pro mikrofinancování v oblasti zaměstnanosti je poskytnout 
nezaměstnaným možnost nového začátku a umožnit podnikání některým z nejvíce 
znevýhodněných skupin obyvatel Evropy, včetně mladých lidí. Facilita v současném období 
snížené nabídky úvěrů rozšíří škálu nabízené cílené finanční podpory pro nové podnikatele. 
Jednotlivým podnikatelům a zakladatelům mikropodniků se kromě podpory, co se týče 
úrokových sazeb, ze strany ESF dostane pomoci i v podobě instruktáží, školení, poradenství a 
budování kapacit.

Facilita mikrofinancování podpoří další programy Společenství tím, že poskytne nástroje pro 
sdílení rizik, dluhové financování a financování vlastního kapitálu. Využije zkušeností 
mezinárodních finančních institucí, například skupiny EIB (Evropská investiční banka a 
Evropský investiční fond). Mezinárodní finanční instituce v rámci režimu společného řízení 
přispějí k navýšení financování prostřednictvím podpory bankovních a nebankovních 
poskytovatelů mikrofinancování v celé Evropské unii.

Vzhledem ke sníženému objemu poskytovaných půjček v současné době a dramatickému 
poklesu poskytnutých půjček (jak se ukázalo v hodnocení ex ante přiloženém k tomuto 
návrhu) je třeba zintenzívnit současné úsilí Společenství a členských států ve snaze zvýšit 
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nabídku mikroúvěrů v dostatečném měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak uspokojit vysokou 
poptávku těch, kteří je v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. nezaměstnaní či 
znevýhodnění lidé, kteří chtějí založit nebo rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup ke „komerčním“ bankovním úvěrům.

Je vhodné využít zdrojů Společenství, což je i v souladu s usnesením Evropského parlamentu 
ze dne 24. března 20091 o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu 
a zaměstnanosti. Jednotná facilita navíc soustředí pákový efekt mezinárodních finančních 
institucí. Celoevropskou facilitou se kromě toho zabrání nejednotnému postupu, čímž se zvýší 
nabídka mikrofinancování ve všech členských státech. 

Komise navrhuje, aby se facilita mikrofinancování Progress zřídila rozhodnutím, ve kterém se 
pouze vymezí úlohy a odpovědnost Komise, ale nestanoví se v něm práva či povinnosti 
členských států nebo jednotlivců. Rozhodnutí je tedy nástrojem, který je nejlépe přizpůsoben 
k dosažení kýženého cíle.

Návrh počítá s přerozdělením 100 milionů EUR ve prospěch facility z rozpočtu programu 
Progress.

Stanovisko Parlamentu
Výbor EMPL na schůzi dne 3. září 2009 hlasoval o svém stanovisku k rozpočtu na rok 2010. 
Přijal pozměňovací návrh, jehož předmětem je zavedení samostatné rozpočtové položky pro 
evropskou facilitu mikrofinancování. Finanční a hospodářská krize nyní přerůstá v krizi 
zaměstnanosti a sociální krizi, a zpravodajka se proto domnívá, že přerozdělení prostředků 
z programu Progress by vyslalo špatný signál, neboť Progress se zaměřuje na nejvíce 
znevýhodněné skupiny. Efektivní realizace programu Progress v současných podmínkách je 
společnou odpovědností členských států a EU.
Zpravodajka proto odmítá návrh Komise přerozdělit finanční prostředky ve prospěch 
evropské facility mikrofinancování z programu Progress. To znamená, že odkaz na Progress 
je na několika místech návrhu vypuštěn.

Změny článku 3 byly navrženy s cílem zajistit, aby pro facilitu byla zavedena samostatná 
rozpočtová položka. Zpravodajka se rovněž domnívá, že 100 milionů EUR pro efektivní 
fungování facility nestačí, a navrhuje zvýšení čtyřletého rozpočtu o 50 milionů. Rozpočet pro 
podpůrná opatření má pevný strop ve výši 1 % rozpočtu. S cílem zajistit, aby tato částka 
nevzrostla se zvýšením celkového rozpočtu, navrhuje zpravodajka její omezení podle 
původního návrhu (1 milion EUR).

Zpravodajka je přesvědčena, že má-li být facilita účinnější, měla by být koordinována 
a uplatňována s ohledem na ostatní již existující finanční nástroje na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni.

V pozměňovacích návrzích byl vynechán odkaz na konkrétní skupiny (např. mladé lidi), aby 
bylo jasné, že je legislativní návrh zaměřen na všechny znevýhodněné skupiny, pro něž je 
vstup nebo návrat na trh práce obtížný a jimž hrozí sociální vyloučení. Dále je předložen 
pozměňovací návrh, který by měl zajistit, že osobě, která obdrží finanční pomoc, budou také 
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poskytnuty příslušné podpůrné instruktážní a školící kurzy.

Zpravodajka navrhuje, aby byla facilita zahájena dne 1. ledna 2010.  Pokud bude dohody mezi 
Radou a Evropským parlamentem dosaženo později, měla by být facilita zahájena zpětně.


