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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de 
instituire a unui instrument european de microfinanţare pentru ocuparea forţei de 
muncă şi incluziune socială (instrumentul de microfinanţare Progress)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2009)0333) şi propunerea modificată (COM(2009)0340),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 159 al treilea paragraf din Tratatul 
CE, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, 
precum şi avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi Comisiei pentru afaceri juridice (A7-
0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului de instituire a 
unui instrument european de 
microfinanţare pentru ocuparea forţei de 
muncă şi incluziune socială (instrumentul 
de microfinanţare Progress)

Propunere de decizie a Parlamentului 
European şi a Consiliului de instituire a 
unui instrument european de 
microfinanţare pentru ocuparea forţei de 
muncă şi incluziune socială

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii puternice din 
partea celor care au nevoie de ele cel mai 
mult în această perioadă de criză, respectiv 
şomerii sau persoanele vulnerabile, 
inclusiv tinerii care doresc să iniţieze sau 
să dezvolte o microîntreprindere, inclusiv o 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credit.

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii puternice din
partea celor care au nevoie de ele cel mai 
mult în această perioadă de criză şi a celor 
excluşi de pe piaţa de credit 
convenţională, respectiv şomerii sau 
persoanele vulnerabile care doresc să 
iniţieze sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Majoritatea microcreditelor acordate 
persoanelor dezavantajate în Uniunea 
Europeană este furnizată de instituţii de 
microfinanţare necomerciale, iar 
furnizorii respectivi necesită un sprijin 
suplimentar pentru a răspunde nivelului 
actual al cererii.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
inclusiv pentru tineri. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European 
de Investiţii, precum şi de alte instituţii 
financiare internaţionale, fără a se aduce 
atingere activităţilor statelor membre. Prin 
urmare, Comisia a anunţat că propune un 
nou instrument EU de microfinanţare 
pentru a extinde domeniul microfinanţării 
la anumite grupuri care prezintă un risc 
special şi pentru a susţine în continuare 
dezvoltarea antreprenoriatului, economia 
socială şi microîntreprinderile.

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei. În 
plus faţă de instrumentele existente, sunt 
necesare acţiuni specifice de întărire a 
coeziunii economice şi sociale prin 
consolidarea activităţilor întreprinse de 
Banca Europeană de Investiţii şi Fondul 
European de Investiţii, precum şi de alte 
instituţii financiare internaţionale, fără a se 
aduce atingere activităţilor statelor 
membre. Prin urmare, Comisia a anunţat că 
propune un nou instrument EU de 
microfinanţare pentru a extinde domeniul 
microfinanţării la anumite grupuri care 
prezintă un risc special şi pentru a susţine 
în continuare dezvoltarea 
antreprenoriatului, economia socială şi 
microîntreprinderile.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Acţiunile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie însoţite de 
programe de consiliere şi formare pentru 
a maximiza şansele de creare a unor 
microîntreprinderi viabile şi competitive.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru ca instrumentul să fie mai 
eficient, acesta ar trebui coordonat şi pus 
în aplicare în paralel cu instrumentele 
financiare europene şi naţionale 
existente, cu măsurile relevante de 
asistenţă socială, precum şi cu 
programele regionale şi locale.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se instituie un instrument european de 
microfinanţare pentru ocuparea forţei de 
muncă şi incluziune socială denumit 
instrumentul de microfinanţare Progress
(denumit în continuare „instrumentul”).

(1) Se instituie un instrument european de 
microfinanţare pentru ocuparea forţei de
muncă şi incluziune socială denumit 
instrumentul de microfinanţare european
(denumit în continuare „instrumentul”).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care şi-au pierdut sau riscă 
să îşi piardă locul de muncă şi doresc să 
iniţieze propria microîntreprindere, 

(a) persoanele care au dificultăţi în a intra 
sau a reintra pe piaţa forţei de muncă şi 
doresc să iniţieze propria 
microîntreprindere, inclusiv activitate 
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inclusiv activitate independentă; independentă;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă; 

(b) persoanele dezavantajate care se 
confruntă cu ameninţarea excluziunii 
sociale şi care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă; 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate, inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuţia financiară de la bugetul (1) Contribuţia financiară de la bugetul 
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comunitar pentru instrument pe perioada 1 
ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013 este de 
100 de milioane EUR. 

comunitar pentru instrument pe perioada 1 
ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013 este de 
150 de milioane EUR. 

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se creează o linie bugetară separată 
pentru instrument.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Bugetul total pentru măsurile de 
susţinere menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) litera (d) nu depăşeşte 1 % din bugetul 
instrumentului stabilit la alineatul (1).

(3) Bugetul total pentru măsurile de 
susţinere menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) litera (d) nu depăşeşte 1 milion EUR. 

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele publice şi private 
instituite în statele membre care oferă 
acces la instrument elaborează orientări 
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suplimentare cu privire la eligibilitatea 
beneficiarilor finali şi cooperează strâns 
cu organizaţiile care oferă programe de 
consiliere şi formare pentru beneficiarii 
finali în vederea creării de 
microîntreprinderi viabile şi competitive.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii cu 
sistemele naţionale.

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii şi a 
coordonării cu instrumentele financiare 
europene şi naţionale existente, cu 
măsurile relevante de asistenţă socială, 
precum şi cu programele regionale şi 
locale.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Încasările instituţiilor financiare 
internaţionale, inclusiv dividendele şi 
rambursările, menţionate la alineatul (2), 
pot fi reinvestite de către acestea în acţiuni 
menţionate la articolul 4 alineatul (1) 
literele (a), (b) şi (c) pentru o perioadă de 
şase ani de la data de intrare în funcţiune 
a instrumentului. La încetarea activităţii 
instrumentului, suma restantă datorată 
Comunităţilor Europene se restituie la 
bugetul general al Comunităţilor Europene.

(3) Încasările instituţiilor financiare 
internaţionale, inclusiv dividendele şi 
rambursările, menţionate la alineatul (2), 
pot fi reinvestite de către acestea în acţiuni 
menţionate la articolul 4 alineatul (1) 
literele (a), (b) şi (c). În 2015, Comisia 
prezintă o evaluare Parlamentului 
European şi Consiliului pe baza căreia 
acestea decid menţinerea sau desfiinţarea 
instrumentului. La încetarea activităţii 
instrumentului, suma restantă datorată 
Comunităţilor Europene se restituie la 
bugetul general al Comunităţilor Europene.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi, 
după caz, impactul. 

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile acceptate sau respinse, 
contractele încheiate, acţiunile finanţate, 
rezultatele şi, după caz, impactul. 

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE. 

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului în fiecare an, 
înainte de 31 mai un raport anual cantitativ 
şi calitativ privind activităţile desfăşurate 
în temeiul prezentei decizii în decursul 
anului precedent. Raportul anual se 
bazează pe rapoartele de punere în aplicare 
menţionate la alineatul (1), se concentrează 
în principal pe măsura în care 
instrumentul a fost utilizat de statele 
membre, precum şi pe rezultatele obţinute 
şi conţine, în mod special, informaţii 
referitoare la cererile acceptate sau 
respinse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE. 

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza raportului anual respectiv, 
Comisia depune eforturi pentru a garanta 
accesibilitatea instrumentului în întreaga 
Uniune Europeană pentru cei care se 
confruntă cu ameninţarea excluziunii 
sociale.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la patru ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 
finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală examinează, 
în mod special, măsura în care 
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit 
obiectivele. 

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la fiecare doi ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 
finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală examinează, 
în mod special, măsura în care 
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit 
obiectivele. 

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Istoricul dosarului

Programul Progress acoperă perioada 2007-2013 şi serveşte drept temei juridic pentru diferite 
cheltuieli comunitare. Programul cuprinde patru programe de acţiune comunitară specifice 
sprijinind punerea în aplicare a agendei politicii sociale (Antidiscriminare, Incluziune socială, 
Ocuparea forţei de muncă, Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi), precum şi o serie de linii 
bugetare privind condiţiile de lucru.

În temeiul Acordului interinstituţional din 2006, programului Progress i-a fost alocată o sumă 
suplimentară de 114 milioane EUR (preţuri curente). Majorarea a fost solicitată de 
Parlamentul European.

Comisia a publicat la 4 martie 2009 o comunicare intitulată „Stimularea redresării economice 
europene”, în care se subliniază o serie de elemente destinate sprijinirii statelor membre în 
elaborarea şi punerea în aplicare a unor politici eficiente de ocupare a forţei de muncă 
(COM(2009)0114). Consiliul de primăvară a stabilit trei priorităţi-cheie: menţinerea nivelului 
de ocupare a forţei de muncă, crearea de locuri de muncă şi promovarea mobilităţii; 
îmbunătăţirea competenţelor şi satisfacerea necesităţilor pieţei forţei de muncă; şi creşterea 
accesului la un loc de muncă. În cadrul reuniunii la nivel înalt privind ocuparea forţei de 
muncă din 7 mai 2009 a avut loc un schimb de opinii în privinţa acestor priorităţi.

La 3 iunie 2009, Comisia a adoptat o comunicare privind „Un angajament comun pentru 
ocuparea forţei de muncă” (COM(2009)0257), în scopul de a consolida cooperarea între 
Uniunea Europeană şi statele membre, precum şi între partenerii sociali din UE în privinţa 
celor trei priorităţi-cheie stabilite de Consiliul de primăvară. În această comunicare, Comisia a 
anunţat că va prezenta o propunere în vederea unui nou instrument de microfinanţare pentru 
ocuparea forţei de muncă, care va fi finanţat (100 de milioane EUR) din bugetul actual 
(nemenţionând programul Progress) şi care ar putea duce la mobilizarea a peste 500 de 
milioane EUR în cadrul unei iniţiative comune cu instituţiile financiare internaţionale, în 
special cu grupul BEI.

Propunerea Comisiei

Instrumentul UE de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă vizează să ofere 
şomerilor şansa unui nou început şi să deschidă calea către antreprenoriat pentru unele dintre 
cele mai dezavantajate grupuri din Europa, inclusiv pentru tineri. Acest instrument va permite 
ca sprijinul financiar să vizeze şi noii antreprenori, în contextul actual al unei oferte reduse de 
credit. În afară de sprijinul pentru plata dobânzilor, acordat prin FSE, antreprenorii individuali 
şi creatorii de microîntreprinderi vor fi susţinuţi prin consiliere, formare profesională, ajutor 
personalizat şi consolidare a capacităţilor.

Instrumentul se va adăuga altor programe comunitare prin oferirea de instrumente de preluare 
a riscului, precum şi de finanţare a debitului şi a capitalului propriu. Instrumentul va folosi 
experienţa instituţiilor financiare internaţionale, de exemplu cea a grupului BEI (Banca 
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Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii). Pe baza unui acord de gestionare 
comună, instituţiile financiare internaţionale vor asigura o capacitate suplimentară prin 
susţinerea furnizorilor bancari şi non-bancari de microfinanţare de pe teritoriul Uniunii 
Europene.

Având în vedere nivelul actual redus de împrumut şi scăderea dramatică a împrumuturilor în 
curs (după cum se demonstrează în evaluarea ex-ante care însoţeşte propunerea), eforturile 
actuale de la nivel comunitar şi naţional trebuie să se intensifice pentru creşterea ofertei de 
microcredite la un nivel suficient şi într-un cadru de timp rezonabil pentru a răspunde cererii 
ridicate din partea celor care au nevoie de ele cel mai mult în această perioadă de criză, 
respectiv şomerii şi persoanele vulnerabile care doresc să iniţieze sau să dezvolte micro-
întreprinderi, inclusiv activităţi independente, dar nu au acces la credite bancare „comerciale”.

Folosirea resurselor comunitare este adecvată şi răspunde Rezoluţiei Parlamentului European 
din 24 martie 20091 referitoare la o iniţiativă europeană de dezvoltare a microcreditelor în 
sprijinul creşterii şi ocupării forţei de muncă. În plus, un singur instrument va concentra 
susţinerea din partea instituţiilor financiare internaţionale. În sfârşit, un instrument 
paneuropean va evita o abordare dispersată, sporind astfel oferta de microfinanţare în toate 
statele membre.

Comisia propune să se instituie instrumentul de microfinanţare Progress printr-o decizie în 
care să se definească doar rolurile şi responsabilitatea Comisiei şi care să nu producă drepturi 
sau obligaţii pentru statele membre sau pentru persoanele fizice. Prin urmare, o decizie este 
instrumentul cel mai bine adaptat pentru atingerea obiectivului dorit.

Se propune realocarea a 100 de milioane EUR pentru instrument din bugetul aferent 
programului Progress.

Poziţia Parlamentului

În cursul reuniunii Comisiei EMPL din 3 septembrie 2009, aceasta a votat avizul său în ceea 
ce priveşte bugetul 2010. Comisia a adoptat un amendament prin care se deschide o linie 
bugetară distinctă pentru instrumentul european de microfinanţare. Criza financiară şi 
economică se transformă acum într-o criză socială şi la nivelul ocupării forţei de muncă, 
raportoarea fiind, prin urmare, de opinie că realocarea fondurilor din cadrul programului 
Progress dă un semnal greşit, întrucât programul Progress se adresează celor mai vulnerabile 
grupuri. Statelor membre şi UE le revine responsabilitatea comună de a pune în aplicare 
programul Progress în mod eficient, în condiţiile prezente.

În consecinţă, raportoarea respinge propunerea Comisiei de realocare a fondurilor necesare 
instrumentului european de microfinanţare din bugetul aferent programului Progress. Aceasta 
înseamnă că referirile la Progress din propunere ar trebui eliminate în câteva locuri.

Au fost aduse amendamente la articolul 3 pentru a garanta înscrierea instrumentului la o linie 
bugetară separată. În plus, raportoarea este convinsă că 100 de milioane EUR nu sunt de ajuns 
pentru un instrument eficient; bugetul pentru cei patru ani se suplimentează cu 50 de milioane 
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EUR. Bugetul aferent măsurilor de sprijin avea un plafon fix de 1% din buget. Pentru a se 
asigura că acesta nu va creşte în conformitate cu creşterea bugetului total, raportoarea propune 
limitarea sumei la propunerea iniţială (1 milion EUR).

Pentru ca instrumentul să fie mai eficient, raportoarea este convinsă că acesta ar trebui 
coordonat şi pus în aplicare ţinând seama de alte instrumente financiare existente la nivel 
european, naţional, regional şi local.

Pentru a clarifica în propunerea legislativă că grupul-ţintă îl constituie toate grupurile 
vulnerabile cu dificultăţi în a intra sau a reintra pe piaţa forţei de muncă şi care se confruntă 
cu ameninţarea excluziunii sociale, se elimină referinţa la grupuri specifice (de exemplu 
tinerii). Se adaugă un amendament pentru a se garanta faptul că persoana care primeşte sprijin 
financiar beneficiază şi de cursuri de consiliere şi formare profesională în vederea asistării 
persoanei respective.

Raportoarea propune ca instrumentul să debuteze la 1 ianuarie 2010. Dacă acordul dintre 
Consiliu şi Parlamentul European are loc ulterior, instrumentul ar trebui să intre în funcţiune 
retrospectiv.


