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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse og social integration 
(Mikrofinansieringsfaciliteten Progress)
(KOM(2009)0333 – C7–0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0333) og det ændrede forslag (KOM(2009)0340),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 159, tredje afsnit,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi og Retsudvalget (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om oprettelse af en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 
beskæftigelse og social integration 
(Mikrofinansieringsfaciliteten Progress)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om oprettelse af en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 
beskæftigelse og social integration

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, og 
hos dem, der er udelukket fra det 
konventionelle lånemarked, dvs. ledige 
eller sårbare personer, som ønsker at 
etablere eller udvikle mikrovirksomheder, 
herunder også selvstændige, men som ikke 
har adgang til lån.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Størstedelen af mikrokreditterne til 
dårligt stillede personer i Den Europæiske 
Union, formidles af ikke-kommercielle 
mikrokreditinstitutter, og disse har behov 
for yderligere støtte for at kunne 
imødekomme den aktuelle efterspørgsel.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de 
unge. Ud over de eksisterende 
instrumenter er der behov for særlige tiltag 
til yderligere at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter. 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper. Ud over de 
eksisterende instrumenter er der behov for 
særlige tiltag til yderligere at styrke den 
økonomiske og sociale samhørighed ved at 
intensivere de aktiviteter, som Den 
Europæiske Investeringsbank og Den 
Europæiske Investeringsfond og andre 
internationale finansinstitutter har foretaget 
sig, uden at dette berører medlemsstaternes 
aktiviteter. Kommissionen har derfor 
fremsat et forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De foranstaltninger, faciliteten 
finansierer, bør ledsages af mentor- og 
uddannelsesprogrammer for at 
maksimere mulighederne for at skabe 
leve- og konkurrencedygtige 
mikrovirksomheder.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at faciliteten kan være mere 
effektiv, bør den koordineres og 
implementeres parallelt med eksisterende 
europæiske og nationale finansielle 
instrumenter, relevante sociale 
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer. 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes hermed en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 
beskæftigelse og social integration, kaldet 
mikrofinansieringsfaciliteten Progress (i 
det følgende benævnt "faciliteten").

Der oprettes hermed en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 
beskæftigelse og social integration, kaldet 
EU-mikrofinansieringsfaciliteten (i det 
følgende benævnt "faciliteten").

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, som har mistet eller er i fare 
for at miste deres arbejde, og som ønsker 

(a) personer, som har vanskeligt ved at 
komme ind på eller tilbage på 
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at etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

arbejdsmarkedet, og som ønsker at 
etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 
videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

(b) dårligt stillede personer, som risikerer 
social marginalisering og ønsker at 
etablere eller videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabsbudgettets finansielle bidrag 
til faciliteten i perioden fra 1. januar 2010 
til 31. december 2013 er på 100 mio. EUR.

1. Fællesskabsbudgettets finansielle bidrag 
til faciliteten i perioden fra 1. januar 2010 
til 31. december 2013 er på 150 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der oprettes en særskilt budgetpost til 
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det samlede budget til de 
støtteforanstaltninger, der er omtalt i artikel 
4, stk. 1, litra d), må ikke overstige 1 % af 
facilitetens budget, som fastsat i stk. 1.

3. Det samlede budget til de 
støtteforanstaltninger, der er omtalt i artikel 
4, stk. 1, litra d), må ikke overstige 1 
million euro. 

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De offentlige og private organer i 
medlemsstaterne, som giver adgang til 
faciliteten, udformer yderligere 
retningslinjer om slutmodtageres 
muligheder for at opnå støtte og 
samarbejder snævert med organisationer, 
der tilbyder mentor- og
uddannelsesprogrammer til 
slutmodtagere, således at der kan skabes 
leve- og konkurrencedygtige 
mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet i forbindelse med nationale 
ordninger.

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet og koordinering i forbindelse 
med europæiske og nationale finansielle 
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instrumenter, relevante sociale 
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtægter, herunder udbytte og 
tilbagebetalinger, som modtages af de i stk. 
2 nævnte internationale finansinstitutter, 
kan geninvesteres af disse i de 
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 4, 
stk. 1, litra a), b) og c), i en periode på 6 år 
efter facilitetens startdato. Når faciliteten 
lukkes, tilbagebetales det skyldige 
restbeløb til De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget.

3. Indtægter, herunder udbytte og 
tilbagebetalinger, som modtages af de i stk. 
2 nævnte internationale finansinstitutter, 
kan geninvesteres af disse i de 
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 4, 
stk. 1, litra a), b) og c). I 2015 forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en evaluering, på grundlag af 
hvilken sidstnævnte afgør, om faciliteten 
skal videreføres eller lukkes. Når 
faciliteten lukkes, tilbagebetales det 
skyldige restbeløb til De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
godkendte og afslåede ansøgninger, 
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finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser. 

indgåede aftaler, finansierede 
foranstaltninger, resultater og, om muligt, 
konsekvenser. 

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF. 

2. Før den 31. maj hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på, i 
hvilken udstrækning medlemsstaterne har 
anvendt faciliteten, og på de opnåede 
resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om godkendte og afslåede
ansøgninger, indgåede kontrakter, 
finansierede foranstaltninger, herunder 
deres komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF. 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af denne årlige rapport 
træffer Kommissionen foranstaltninger til 
at sikre, at der i hele Den Europæiske 
Union er adgang til faciliteten for de 
personer, der risikerer social 
marginalisering.
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Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. 
Midtvejsevalueringen afsluttes fire år
efter facilitetens start og den endelige 
evaluering senest et år efter udløbet af det 
eller de mandater, der er givet til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Ved den endelige 
evaluering skal det navnlig undersøges, i 
hvor høj grad faciliteten som helhed har 
opfyldt sine målsætninger. 

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Der foretages 
foreløbige evalueringer hvert andet år 
efter facilitetens start og den endelige 
evaluering afsluttes senest et år efter 
udløbet af det eller de mandater, der er 
givet til de internationale finansinstitutter, 
der er omtalt i artikel 5, stk. 2. Ved den 
endelige evaluering skal det navnlig 
undersøges, i hvor høj grad faciliteten som 
helhed har opfyldt sine målsætninger. 

Or. en
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BEGRUNDELSE

Baggrund
Progress-programmet dækker perioden 2007-2013 og fungerer som grundlag for forskellige 
fællesskabsbevillinger. I dette program indgår fire specifikke EF-handlingsprogrammer, som 
støtter gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (bekæmpelse af 
forskelsbehandling, social integration, beskæftigelse og kønsligestilling), samt en række 
budgetposter, der vedrører arbejdsvilkår.
I henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale fra 2006 er der afsat 
114 mio. EUR (løbende priser) til Progress-programmet. Europa-Parlamentet har anmodet om 
denne forhøjelse.

Kommissionens offentliggjorde den 4. marts 2009 en meddelelse ("Fremdrift i den 
europæiske genopretning"), hvori der blev skitseret en række elementer, der kan hjælpe 
medlemsstaterne med at udforme og gennemføre effektive beskæftigelsespolitikker 
(COM(2009) 0114). På forårstopmødet blev der fastlagt tre nøgleprioriteringer: opretholdelse 
af beskæftigelsen, jobskabelse og fremme af mobiliteten; opgradering af kvalifikationer og 
matchning af arbejdsmarkedets behov; og øget adgang til beskæftigelse. På 
beskæftigelsestopmødet den 7. maj 2009 blev disse prioriteringer drøftet.
Den 3. juni 2009 vedtog Kommissionen meddelelsen "Den fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" (COM(2009) 0257) med det formål at styrke samarbejdet mellem EU, 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i EU om de tre centrale prioriteringer, der var 
blevet fastlagt på forårstopmødet: I meddelelsen oplyste Kommissionen, at den ville 
forelægge forslag til en ny EU-mikrofinansieringsfacilitet for beskæftigelsen, som skulle 
finansieres (100 mio. EUR) over det eksisterende budget (uden at omtale Progress), og som 
kunne øges til over end 500 mio. EUR i samarbejde med internationale finansinstitutter, især 
EIB-gruppen.

Kommissionens forslag
EU-mikrofinansieringsfaciliteten til fordel for beskæftigelse sigter mod at give de ledige 
mulighed for en ny start og mod at bane vejen for iværksætterkultur i nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de unge. Det vil øge mulighederne for målrettet finansiel 
støtte til nye iværksættere i den nuværende situation med begrænset kreditforsyning. De 
enkelte iværksættere og stifterne af mikrovirksomheder vil også få støtte i form af 
mentorordninger, uddannelse, coaching og kapacitetsopbygning, ligesom ESF vil yde 
rentestøtte.

Faciliteten vil være et supplement til andre fællesskabsprogrammer og kan tilbyde 
instrumenter til risikodeling, lånefinansiering og egenkapitalfinansiering. Den vil drage fordel 
af erfaringen fra de internationale finansinstitutter, f.eks. EIB-gruppen (Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond). Med udgangspunkt i en fælles 
forvaltningsordning vil de internationale finansinstitutter sørge for forbedrede 
kreditmuligheder ved at støtte banker og udbydere af mikrofinansiering, som ikke er banker, i 
Den Europæiske Union.

I betragtning af det nuværende reducerede långivningsniveau og det dramatiske fald i 
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mængden af bevilgede lån (hvilket fremgår af den forudgående evaluering, der ledsager dette 
forslag) er det nødvendigt at styrke igangværende fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser på at øge udbuddet af mikrokreditter til et tilstrækkeligt niveau og inden for en 
rimelig tidsramme for at kunne klare den store efterspørgsel hos de personer, der har mest 
brug for det i denne kriseperiode, dvs. ledige eller sårbare personer, som ønsker at etablere 
eller udvikle mikrovirksomheder, herunder også selvstændige, men som ikke har adgang til 
bankernes forretningslån.

Anvendelsen af fællesskabsressourcer er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning af 24. marts 20091 om "Et europæisk initiativ til udbredelse af 
mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen". Desuden vil én samlet facilitet 
koncentrere de forbedrede kreditmuligheder fra internationale finansinstitutter. Endelig kan 
man med en fælles EU-facilitet undgå spredt fægtning og dermed forbedre adgangen til 
mikrofinansiering i alle medlemsstaterne. 

Kommissionens forslag sigter mod at oprette mikrofinansieringsfaciliteten Progress ved en 
afgørelse, som kun fastlægger Kommissionens rolle og ansvar, og som ikke skaber rettigheder 
eller forpligtelser hos medlemsstaterne eller hos enkeltpersoner. En afgørelse er derfor det 
instrument, der bedst vil kunne opfylde den tilstræbte målsætning.

Forslaget sigter mod at omfordele 100 mio. EUR fra Progress-budgettet til faciliteten.

Parlamentets holdning
På mødet den 3. september 2009 stemte Beskæftigelsesudvalget om sin udtalelse om 
budgettet for 2010. Udvalget vedtog en ændring om oprettelse af en særskilt budgetpost for 
EU-mikrofinansieringsfaciliteten. Den finansielle og økonomiske kriser går nu over til at 
blive en beskæftigelsesmæssig og social krise, og derfor finder ordføreren, at omfordeling af 
midler fra Progress sender forkerte signaler, da Progress sigter mod de svageste grupper. Det 
er medlemsstaternes og EU's fælles ansvar at gennemføre Progress-programmet effektivt 
under de nuværende omstændigheder.
Ordføreren afviser derfor Kommissionens forslag om at omfordele de nødvendige midler til 
EU-mikrofinansieringsfaciliteten fra Progress. Dette medfører, at referencen til Progress bør 
slettes flere steder i forslaget.

Der er stillet ændringsforslag til artikel 3 for at sikre, at der oprettes en særskilt budgetpost til 
faciliteten. Desuden er ordføreren overbevist om, at 100 mio. EUR ikke er tilstrækkeligt til at 
skabe en effektiv facilitet; budgettet for de fire år er derfor forhøjet med 50 mio. EUR. 
Budgettet til støtteforanstaltninger har et fast loft på 1 % af budgettet. For at sikre, at dette 
ikke øges i takt med det samlede budget foreslår ordføreren, at beløbet begrænses til det 
samme som i det oprindelige forslag (1 mio. EUR).

For at gøre faciliteten mere effektiv mener ordføreren, at den bør koordineres og gennemføres 
i overensstemmelse med andre finansielle instrumenter på europæisk, nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

For at gøre det tydeligt i forslaget til retsakt, at målgruppen er alle sårbare personer, der har 
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vanskeligt ved at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet, og som risikerer social 
marginalisering, er referencer til specielle grupper (f.eks. de unge) slettet. Der er stillet et 
ændringsforslag for at sikre, at de personer, der modtager finansiel bistand, også får mentor-
og uddannelseskurser som yderligere støtte.

Ordføreren foreslår, at faciliteten iværksættes den 1. januar 2010. Indgås aftalen mellem 
Rådet og Europa-Parlamentet senere, iværksættes faciliteten med tilbagevirkende kraft.


