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van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
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voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad  tot instelling 
van een Europese microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting 
(Progress-microfinancieringsfaciliteit)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0333) en het gewijzigd voorstel (COM(2009)0340),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 159 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0053/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Begrotingscommissie, de Commissie economische en monetaire zaken, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot instelling van een 
Europese microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting 
(Progress-microfinancieringsfaciliteit)

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad tot instelling van een 
Europese microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting 

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
met inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben en 
degenen die geen toegang hebben tot de 
conventionele kredietverstrekking,
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
die een micro-onderneming willen 
beginnen of uitbreiden, of zich als 
zelfstandige wensen te vestigen maar geen 
toegang hebben tot krediet.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De meeste microkredieten voor 
kansarme personen in de Europese Unie 
worden verstrekt door niet-commerciële 
microfinancieringsinstellingen en deze 
verstrekkers hebben meer steun nodig om 
te kunnen voorzien in de huidige vraag.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, waaronder 
jongeren. Naast bestaande instrumenten 
zijn specifieke maatregelen nodig die de 
activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds en andere internationale 
financiële instellingen kunnen versterken 
zonder afbreuk te doen aan de activiteiten 
van de lidstaten. Daarom heeft de 
Commissie een voorstel voor een nieuwe 
EU-microfinancieringsfaciliteit 
aangekondigd teneinde het 
microkredietaanbod voor bijzondere 
risicogroepen te verruimen en de 
ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen.

(4) In de mededeling van de Commissie 
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen. Naast bestaande 
instrumenten zijn specifieke maatregelen 
nodig die de activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds en andere internationale 
financiële instellingen kunnen versterken 
zonder afbreuk te doen aan de activiteiten 
van de lidstaten. Daarom heeft de 
Commissie een voorstel voor een nieuwe 
EU-microfinancieringsfaciliteit 
aangekondigd teneinde het 
microkredietaanbod voor bijzondere 
risicogroepen te verruimen en de 
ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De acties die door de faciliteit 
worden gefinancierd moeten gekoppeld 
worden aan begeleiding en 
scholingsprogramma's om de kans dat 
levensvatbare en concurrerende micro-
ondernemingen ontstaan, zo groot 
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mogelijk te maken.    

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In verband met de effectiviteit van 
de faciliteit dient deze parallel te lopen en 
te worden gecoördineerd met reeds 
bestaande Europese en nationale 
financiële instrumenten, passende 
maatschappelijk steunmaatregelen en 
regionale en locale programma's.    

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Europese 
microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting, de 
Progress-microfinancieringsfaciliteit 
genaamd (hierna: "de faciliteit"), ingesteld.

Er wordt een Europese 
microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting, de 
Europese microfinancieringsfaciliteit 
genaamd (hierna: "de faciliteit"), ingesteld.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die hun baan verloren 
hebben of dreigen te verliezen en hun 
eigen micro-onderneming wensen op te 
richten of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(a) personen die moeite hebben om (weer) 
een baan te vinden en hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of zich 
als zelfstandige wensen te vestigen;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen; 

(b) kansarme personen die worden 
bedreigd door sociale uitsluiting en hun 
eigen micro-onderneming wensen op te 
richten of uit te breiden, of zich als 
zelfstandige wensen te vestigen, 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen in dienst hebben.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de faciliteit voor de periode 
van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 100 miljoen euro. 

1. De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de faciliteit voor de periode 
van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 150 miljoen euro. 

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de faciliteit zal een 
afzonderlijk begrotingsonderdeel in het 
leven worden geroepen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De totale begroting voor in artikel 4, lid 
1, onder d), bedoelde steunmaatregelen 
bedraagt maximaal 1 % van de begroting 
van de faciliteit zoals vastgesteld in lid 1.

3. De totale begroting voor de in artikel 4, 
lid 1, onder d), bedoelde steunmaatregelen 
bedraagt maximaal 1 miljoen Euro.  

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De openbare en particuliere 
lichamen in de lidstaten die toegang 
bieden tot de faciliteit ontwikkelen nadere 
richtsnoeren over de voorwaarden 
waaraan de eindbegunstigden moeten 
voldoen en werken nauw samen met 
organisaties die begeleiding en 
trainingsprogramma's verzorgen voor de 
eindbegunstigden, zodat levensvatbare en 
concurrerende micro-ondernemingen 
ontstaan.  

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank 
(EIB) en het Europees Investeringsfonds 
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit met nationale regelingen te 
zorgen.

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank 
(EIB) en het Europees Investeringsfonds 
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde 
zaken, met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit en coördinatie met 
bestaande Europese en nationale 
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financiële instrumenten, passende 
maatschappelijk steunmaatregelen en 
regionale en locale programma's. 

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde internationale 
financiële instellingen kunnen de 
ontvangen opbrengsten, met inbegrip van 
dividenden en vergoedingen, gedurende 
een periode van zes jaar na de 
begindatum van de faciliteit opnieuw 
investeren in acties als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder a), b) en c). Bij afsluiting van 
de faciliteit wordt het aan de Europese 
Gemeenschappen verschuldigde saldo 
teruggestort in de algemene begroting van 
de Europese Unie.

3. De in lid 2 bedoelde internationale 
financiële instellingen kunnen de 
ontvangen opbrengsten, met inbegrip van 
dividenden en vergoedingen,  opnieuw 
investeren in acties als bedoeld in artikel 4, 
lid 1, onder a), b) en c). In 2015 biedt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een evaluatie aan op grond waarvan 
de Raad zal besluiten de faciliteit te 
handhaven of af te sluiten.  Bij afsluiting 
van de faciliteit wordt het aan de Europese 
Gemeenschappen verschuldigde saldo 
teruggestort in de algemene begroting van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling van de middelen over 
sectoren en begunstigden, ingediende

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling van de middelen over 
sectoren en begunstigden, goedgekeurde of 
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aanvragen, gesloten overeenkomsten, 
gefinancierde maatregelen, resultaten en, 
indien mogelijk, de impact. 

afgewezen aanvragen, gesloten 
overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact. 

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd. 

2. De Commissie dient elk jaar vóór 31 mei
een kwantitatief en kwalitatief jaarverslag 
in bij het Europees Parlement en de Raad 
over de activiteiten die het voorgaande jaar 
op grond van dit besluit zijn ondernomen. 
Het jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de mate waarin 
de faciliteit door de lidstaten is gebruikt 
en op de behaalde resultaten; het bevat met 
name informatie over de goedgekeurde of 
afgewezen aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd. 

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op grond van het jaarverslag zal de 
Commissie haar best doen om te 
waarborgen dat de faciliteit in de gehele 
Europese Unie toegankelijk is voor 
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degenen die bedreigd worden door sociale 
uitsluiting.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
evaluatie wordt voltooid vier jaar na het 
begin van de faciliteit en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende mandaat. 
Bij de eindevaluatie wordt met name 
onderzocht in welke mate de faciliteit als 
geheel haar doelstellingen heeft bereikt. 

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
evaluatie wordt na het begin van de 
faciliteit om het jaar en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende mandaat, 
voltooid. Bij de eindevaluatie wordt met 
name onderzocht in welke mate de 
faciliteit als geheel haar doelstellingen 
heeft bereikt. 

Or. en
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TOELICHTING

Achtergrond
Het Progress-programma beloopt de periode van 2007 tot 2013 en dient als rechtsgrondslag 
voor diverse communautaire uitgaven. Het programma omvat vier gerichte communautaire 
actieprogramma's ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de sociale beleidsagenda 
(anti-discriminatie, sociale insluiting, werkgelegenheid en gelijkheid tussen man en vrouw.
Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord is een aanvullend bedrag van 114 miljoen 
euro (huidige prijzen) aan het Progress-programma toegewezen. Het Europees Parlement 
heeft om deze verhoging gevraagd.

Op 4 maart 2009 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd ('Driving European 
recovery') waarin nader werd ingegaan op een aantal punten die de lidstaten kunnen helpen bij 
ontwerp en uitvoering van doeltreffend werkgelegenheidsbeleid.   Tijdens het 
voorjaarsoverleg werden de drie hoogste prioriteiten aangewezen: werkgelegenheid 
behouden, banen scheppen en de mobiliteit bevorderen; vaardigheden verbeteren en vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen; en de arbeidsmarkt toegankelijker maken. 
Tijdens de werkgelegenheidstop op 7 mei 2009 werd over deze prioriteiten van gedachten 
gewisseld. 
Op 3 juni 2009 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd met de titel "Een 
gezamenlijk engagement voor de werkgelegenheid" (COM(2009) 0257), waarvan het doel is 
de samenwerking tussen de Europese Unie en de lidstaten, en ook tussen de sociale partners 
in de EU, te intensiveren met betrekking tot de drie centrale prioriteiten, die tijdens:het 
voorjaarsoverleg waren vastgesteld. In deze mededeling heeft de Commissie aangekondigd te 
zullen komen met een voorstel voor een nieuwe faciliteit voor microfinanciering ten behoeve 
van de werkgelegenheid, die met 100 miljoen Euro wordt gefinancierd uit de lopende 
begroting (er wordt geen melding gemaakt van Progress) en meer dan 500 miljoen Euro kan 
opleveren door een gezamenlijk initiatief met internationale financiële instellingen, met name 
de EIB-groep. 

Het voorstel van de Commissie
De Europese microfinanceringsfaciliteit voor werkgelegenheid wil mensen zonder werk de 
kans bieden een nieuwe start te maken en wil de weg openen naar ondernemerschap voor de 
kansarmste groepen in Europa, zoals jongeren.  Deze nieuwe voorziening vergroot het aanbod 
aan gerichte financiële steun voor nieuwe ondernemers in de huidige tijd van verminderde 
kredietverlening. Individuele ondernemers en oprichters van micro-ondernemingen kunnen 
ook steun krijgen in de vorm van begeleiding, opleiding, coaching en capaciteitsopbouw, 
naast rentesubsidie van het ESF.

De faciliteit levert ook een bijdrage aan andere communautaire programma's doordat zij 
instrumenten voor risicodeling en schuld- en aandelenfinanciering beschikbaar stelt. Zij zal 
profiteren van de ervaring van internationale financiële instellingen zoals de EIB-Groep 
(Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds). Op basis van een 
gemeenschappelijke beheersregeling zullen de internationale financiële instellingen verdere 
hefboomeffecten bieden door bancaire en niet-bancaire verstrekkers van microfinanciering in 
de hele Unie te steunen.
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Gezien het gedaalde volume aan leningen en de dramatische terugval in uitstaande leningen 
(zoals blijkt uit de evaluatie vooraf bij dit voorstel), moeten de lopende communautaire en 
nationale inspanningen worden opgevoerd om het microkredietaanbod binnen een redelijke 
termijn voldoende te doen stijgen teneinde te voldoen aan de grote vraag van degenen die dat 
in deze crisisperiode het meeste nodig hebben, namelijk werkzoekenden of kwetsbare 
personen die een micro-onderneming willen beginnen of uitbreiden, of zich als zelfstandige 
wensen te vestigen maar geen toegang hebben tot 'commerciële' bankkredieten.

De besteding van communautaire middelen is te rechtvaardigen en sluit aan bij de resolutie 
van het Europees Parlement van 24 maart 2009 over een Europees initiatief voor de 
ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid. Voorts zal 
één enkele faciliteit de hefboomwerking van internationale financiële instellingen versterken. 
Ten slotte zal een pan-Europese faciliteit een versnipperde aanpak voorkomen en aldus het 
microkredietaanbod in alle lidstaten vergroten. 

De Commissie stelt voor de Progress-microfinancieringsfaciliteit in te stellen bij een besluit 
dat alleen de rol en de verantwoordelijkheid van de Commissie omschrijft en geen rechten of 
verplichtingen schept voor de lidstaten of voor particulieren. Een besluit is daarom het meest 
geschikte instrument om de doelstelling te verwezenlijken.

Het voorstel behelst de herschikking van 100 miljoen Euro ten behoeve van de faciliteit, uit 
de begroting van Progress. 

Het standpunt van het Parlement
Tijdens haar vergadering van 3 september 2009 heeft de Commissie werkgelegenheid 
gestemd over haar advies inzake de begroting 2010. De commissie heeft een amendement 
aangenomen voor de opening van een afzonderlijk begrotingselement voor de Europese 
Microfinancieringsfaciliteit.  De financiële en economische crisis gaat nu over in een 
werkgelegenheids- en sociale crisis. Derhalve is de rapporteur van mening dat herschikking 
van middelen van Progress een verkeerd signaal is, omdat Progress gericht is op de 
kwetsbaarste groepen. De lidstaten en de EU zijn onder de huidige omstandigheden 
gezamenlijk verantwoordelijk voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het Progress-
programma.
De rapporteur verwerpt dan ook het Commissievoorstel om middelen die nodig zijn voor de 
Europese Microfinancieringsfaciliteit te onttrekken aan Progress. Dit betekent dat de 
verwijzing naar Progress in het voorstel op diverse plaatsen moet worden geschrapt. 

Bij artikel 3 zijn drie amendementen ingevoegd om te waarborgen dat de faciliteit onder een 
afzonderlijk begrotingselement komt te vallen.   Voorts is de rapporteur ervan overtuigd dat 
100 miljoen Euro niet voldoende is voor een efficiënte faciliteit; de begroting die geldt voor 
vier jaar wordt dan ook met 50 miljoen Euro verhoogd. De begroting voor ondersteunende 
maatregelen had een vast plafond van 1% van de begroting. De rapporteur stelt voor het 
bedrag te beperken tot dat in het oorspronkelijke voorstel (1 miljoen Euro), om ervoor te 
zorgen dat het niet met de totale begroting mee stijgt.

De rapporteur is van mening dat ter verhoging van de effectiviteit de faciliteit afgestemd moet 
worden op bestaande financiële instrumenten op Europees, nationaal, regionaal en locaal 
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niveau. 

Een verwijzing naar specifieke groepen (zoals jongeren) is geschrapt, om in het wetsvoorstel 
duidelijk te maken dat de doelgroep gevormd wordt door alle kwetsbare groepen die moeite 
hebben om werk te vinden en bedreigd worden door sociale uitsluiting.  Een ander 
amendement zorgt ervoor dat de ontvanger van financiële steun ook hulp krijgt in de vorm 
van begeleiding en scholing.  

De rapporteur stelt voor de faciliteit op 1 januari 2010 in werking te laten treden. Mocht de 
overeenkomst tussen Raad en Europees Parlement op een later tijdstip tot stand komen, dient 
de faciliteit met terugwerkende kracht in werking te treden.


