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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem mikrofinančnem 
instrumentu za zaposlovanje in socialno vključenost (mikrofinančni instrument 
Progress)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0333) in 
spremenjenega predloga (KOM(2009)0340),

– ob upoštevanju člena 251(2) in tretjega odstavka člena 159 Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju člena 55 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj odborov za 
proračun, za ekonomske in monetarne zadeve, za industrijo, raziskave in energetiko ter 
odbora za pravne zadeve (A7-000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno 
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem mikrofinančnem 
instrumentu za zaposlovanje in socialno 
vključenost (Mikrofinančni instrument 
Progress)

Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem mikrofinančnem 
instrumentu za zaposlovanje in socialno 
vključenost

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sedanja prizadevanja Skupnosti in 
držav članic je treba okrepiti, da bi 
ponudba mikroposojil v razumnem 
obdobju lahko dosegla zadosten obseg, ki 
bi bil lahko kos velikemu povpraševanju 
tistih, ki jih v tem kriznem obdobju najbolj 
potrebujejo, tj. brezposelnih ali ogroženih 
ljudi, vključno z mladimi, ki želijo 
ustanoviti ali razviti mikropodjetja, kar 
vključuje tudi samozaposlitev, vendar 
nimajo dostopa do posojil.

(3) Sedanja prizadevanja Skupnosti in 
držav članic je treba okrepiti, da bi 
ponudba mikroposojil v razumnem 
obdobju lahko dosegla zadosten obseg, ki 
bi bil lahko kos velikemu povpraševanju 
tistih, ki jih v tem kriznem obdobju najbolj 
potrebujejo ter tistih, ki so izključeni s 
konvencionalnega kreditnega trga, tj. 
brezposelnih ali ogroženih ljudi, ki želijo 
ustanoviti ali razviti mikropodjetja, kar 
vključuje tudi samozaposlitev, vendar 
nimajo dostopa do posojil.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Večino mikroposojil za prikrajšane 
osebe v Evropski uniji zagotavljajo 
nekomercialne mikrofinančne ustanove, 
te pa potrebujejo dodatno podporo, da bi 
lahko zadovoljile sedajo raven 
povpraševanja.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sporočilo Komisije „Skupna zaveza za 
zaposlovanje“ je poudarilo potrebo, da se 
brezposelnim da nova možnost in se 
nekaterim najbolj prikrajšanim skupinam v 
Evropi, med drugim mladim, odpre pot v 
podjetništvo. Poleg sedanjih instrumentov 
je treba ustrezno ukrepati za še močnejšo 
gospodarsko in socialno kohezijo z 
utrditvijo ukrepov Evropske investicijske 
banke in Evropskega investicijskega sklada 
ter drugih mednarodnih finančnih ustanov 
brez poseganja v dejavnosti držav članic. 
Komisija je zato napovedala predlog za 
nov mikrofinančni instrument EU, ki bi 
povečal doseg mikrofinanciranja, zlasti za 
posebne ogrožene skupine, in bi dodatno 
podprl razvoj podjetništva, socialnega 
gospodarstva in mikropodjetij.

(4) Sporočilo Komisije „Skupna zaveza za 
zaposlovanje“ je poudarilo potrebo, da se 
brezposelnim da nova možnost in se 
nekaterim najbolj prikrajšanim skupinam v 
Evropi odpre pot v podjetništvo. Poleg 
sedanjih instrumentov je treba ustrezno 
ukrepati za še močnejšo gospodarsko in 
socialno kohezijo z utrditvijo ukrepov 
Evropske investicijske banke in 
Evropskega investicijskega sklada ter 
drugih mednarodnih finančnih ustanov 
brez poseganja v dejavnosti držav članic. 
Komisija je zato napovedala predlog za 
nov mikrofinančni instrument EU, ki bi 
povečal doseg mikrofinanciranja, zlasti za 
posebne ogrožene skupine, in bi dodatno 
podprl razvoj podjetništva, socialnega 
gospodarstva in mikropodjetij.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ukrepe, ki jih financira ta 
instrument, bi morali dopolniti z 
mentorstvom in programi usposabljanja, 
da bi čim bolj spodbudili razvoj donosnih 
in konkurenčnih mikropodjetij.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi bil instrument učinkovitejši, ga 
je treba uskladiti in izvajati vzporedno z 
obstoječimi evropskimi in nacionalnimi 
finančnimi instrumenti, ustreznimi ukrepi 
socialne podpore ter regionalnimi in 
lokalnimi programi.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustanovi se evropski mikrofinančni 
instrument za zaposlovanje in socialno 
vključenost, ki se imenuje mikrofinančni 
instrument Progress (v nadaljnjem 
besedilu: Instrument).

Ustanovi se evropski mikrofinančni 
instrument za zaposlovanje in socialno 
vključenost, ki se imenuje Evropski 
mikrofinančni instrument (v nadaljnjem 
besedilu: Instrument).

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to 
grozi ter želijo ustanoviti lastno 
mikropodjetje, kar vključuje tudi 
samozaposlitev;

(a) osebe, ki imajo težave pri vstopanju ali 
ponovnem vstopanju na trg delovne sile
ter želijo ustanoviti lastno mikropodjetje, 
kar vključuje tudi samozaposlitev;

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prikrajšane osebe, vključno z mladimi, 
ki želijo ustanoviti ali dodatno razvijati 
svoje mikropodjetje, kar vključuje tudi 
samozaposlitev; 

(b) prikrajšane osebe, ki se soočajo s 
socialno izključenostjo in želijo ustanoviti 
ali dodatno razvijati svoje mikropodjetje, 
kar vključuje tudi samozaposlitev; 

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) mikropodjetja v socialnem 
gospodarstvu, ki zaposlujejo osebe, ki so 
ostale brez službe, ali prikrajšane osebe, 
vključno z mladimi.

(c) mikropodjetja v socialnem 
gospodarstvu, ki zaposlujejo osebe, ki so 
ostale brez službe, ali prikrajšane osebe.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek iz proračuna 
Skupnosti za Instrument znaša 100 
milijonov EUR za obdobje od 1. januarja 
2010 do 31. decembra 2013 . 

1. Finančni prispevek iz proračuna 
Skupnosti za Instrument znaša 150 
milijonov EUR za obdobje od 1. januarja 
2010 do 31. decembra 2013 . 

Or. en



PE427.993v01-00 10/16 PR\788970SL.doc

SL

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za ta instrument se oblikuje ločena 
proračunska vrstica.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupni proračun za podporne ukrepe iz 
člena 4(1)(d) ne presega 1 % proračuna 
Instrumenta iz odstavka 1.

3. Skupni proračun za podporne ukrepe iz 
člena 4(1)(d) ne presega 1 milijona EUR. 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javne in zasebne ustanove, ki imajo 
sedež v državi članici in omogočajo dostop 
do instrumenta, pripravijo dodatne 
smernice o upravičenosti končnih 
upravičencev ter tesno sodelujejo z 
organizacijami, ki nudijo mentorstvo in 
programe usposabljanja za končne 
upravičence, da bi oblikovali donosna in 
konkurenčna mikropodjetja.
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za izvajanje ukrepov iz člena 4(1), razen 
podpornih ukrepov iz točke (d) člena 4(1), 
Komisija sklene dogovore z mednarodnimi 
finančnimi ustanovami, zlasti z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) in Evropskim 
investicijskim skladom (EIF), v skladu s 
členom 53d Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 in členom 43 Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002. Ti 
dogovori vsebujejo podrobne določbe o 
izvajanju nanje prenesenih nalog, vključno 
z zahtevo po zagotovitvi dodatnosti k 
nacionalnim shemam.

2. Za izvajanje ukrepov iz člena 4(1), razen 
podpornih ukrepov iz točke (d) člena 4(1), 
Komisija sklene dogovore z mednarodnimi 
finančnimi ustanovami, zlasti z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) in Evropskim 
investicijskim skladom (EIF), v skladu s 
členom 53d Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 in členom 43 Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002. Ti 
dogovori vsebujejo podrobne določbe o 
izvajanju nanje prenesenih nalog, vključno 
z zahtevo po zagotovitvi dodatnosti in 
usklajenosti z obstoječimi evropskimi in 
nacionalnimi finančnimi instrumenti, 
ustreznimi ukrepi socialne podpore ter 
regionalnimi in lokalnimi programi.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mednarodne finančne ustanove iz 
odstavka 2 lahko prejete iztržke, vključno z 
dividendami in povračili, ponovno vlagajo 
v ukrepe iz člena 4(1)(a), (b) in (c) za 
obdobje šestih let po začetnem datumu 
Instrumenta. Po zaprtju Instrumenta se 
preostanek, ki pripada Evropskima 
Skupnostma, vplača v splošni proračun 
Skupnosti.

3. Mednarodne finančne ustanove iz 
odstavka 2 lahko prejete iztržke, vključno z 
dividendami in povračili, ponovno vlagajo 
v ukrepe iz člena 4(1)(a), (b) in (c). Leta 
2015 Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži oceno na podlagi katerega 
slednji odloči, ali se Instrument ohrani ali 
zapre. Po njegovem zaprtju se preostanek, 
ki pripada Evropskima Skupnostma, vplača 
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v splošni proračun Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija prejme letna poročila o 
izvajanju od mednarodnih finančnih 
ustanov iz člena 5(2), v katerih navajajo 
podprte dejavnosti glede na finančno 
izvedbo, razdelitev sredstev po sektorju in 
vrsti upravičencev, predložene vloge, 
sklenjene pogodbe, financirane ukrepe, 
dosežke in po možnosti njihov vpliv. 

1. Komisija prejme letna poročila o 
izvajanju od mednarodnih finančnih 
ustanov iz člena 5(2), v katerih navajajo 
podprte dejavnosti glede na finančno 
izvedbo, razdelitev sredstev po sektorju in 
vrsti upravičencev, sprejete ali zavrnjene
vloge, sklenjene pogodbe, financirane 
ukrepe, dosežke in po možnosti njihov 
vpliv. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vsako leto pred 31. 
decembrom z začetkom leta 2011 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o obsegu in kakovosti dejavnosti po tem 
sklepu v letu prej. Letno poročilo sloni na 
poročilih o izvajanju iz odstavka 1 ter se 
osredotoča predvsem na dosežke in vsebuje 
zlasti podatke o predloženih vlogah, 
sklenjenih pogodbah, financiranih ukrepih, 
vključno z dopolnjevanjem drugih posegov 
Skupnosti, predvsem ESS. 

2. Komisija vsako leto pred 31. majem
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo o obsegu in kakovosti dejavnosti 
po tem sklepu v letu prej. Letno poročilo 
sloni na poročilih o izvajanju iz odstavka 1 
ter se osredotoča predvsem na to, v kakšni 
meri so države članice uporabile 
Instrument in na dosežke in vsebuje zlasti 
podatke o sprejetih ali zavrnjenih vlogah, 
sklenjenih pogodbah, financiranih ukrepih, 
vključno z dopolnjevanjem drugih posegov 
Skupnosti, predvsem ESS. 

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na podlagi tega letnega načrta si 
Komisija prizadeva zagotoviti, da bo 
Instrumenta povsod v Evropski uniji 
dostopen vsem, ki jim grozi socialna 
izključenost. 

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvaja vmesna in končna 
vrednotenja na lastno pobudo in v tesnem 
sodelovanju z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami iz člena 5(2). Vmesno 
vrednotenje se opravi štiri leta po začetku 
Instrumenta, končno vrednotenje pa 
najpozneje eno leto po koncu mandatov 
mednarodnih finančnih ustanov iz člena 
5(2). V končnem vrednotenju se zlasti 
preuči, kako je Instrument kot celota 
dosegel cilje. 

1. Komisija izvaja vmesna in končna 
vrednotenja na lastno pobudo in v tesnem 
sodelovanju z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami iz člena 5(2). Vmesno 
vrednotenje se opravi vsako drugo leto po 
začetku Instrumenta, končno vrednotenje 
pa najpozneje eno leto po koncu mandatov 
mednarodnih finančnih ustanov iz člena 
5(2). V končnem vrednotenju se zlasti 
preuči, kako je Instrument kot celota 
dosegel cilje. 

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje
Program Progress zajema obdobje od 2007 do 2013, služi pa kot pravna podlaga za različna 
področja porabe Skupnosti. Program združuje štiri posebne programe dejavnosti Skupnosti, ki 
pomagajo uresničevati socialno politiko (nediskriminacija, socialno vključevanje, 
zaposlovanje in enakost med spoloma), pa tudi številne proračunske vrstice, ki zadevajo 
delovne razmere.
Pod pogoji medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2006 je bilo programu Progress dodeljenih 
dodatnih 114 milijonov EUR (sedanje cene). Dodatna sredstva je zahteval Evropski 
parlament.

Komisija je 4. marca 2009 objavila sporočilo (Spodbujanje okrevanja evropskega 
gospodarstva) v katerem je začrtala številne točke v pomoč državam članicam pri oblikovanju 
in izvajanju učinkovite politike zaposlovanja. Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 
so bile določene tri ključne prednostne naloge: ohranjanje zaposlenosti, ustvarjanje novih 
delovnih mest in spodbujanje mobilnosti; nadgrajevanje znanja in spretnosti ter usklajevanje s 
potrebami na trgu dela; povečanje dostopa do zaposlitve. Izmenjava mnenj o teh prednostnih 
nalogah je potekala na evropskem vrhu o zaposlovanju 7. maja 2009.
Komisija je 3. junija sprejela sporočilo o skupni zavezi za zaposlovanje (KOM(2009) 0257), 
da bi spodbudila sodelovanje med Evropsko unijo in državami članicami ter med socialnimi 
partnerji EU pri treh ključnih prednostnih nalogah, ki so bile sprejete na spomladanskem 
zasedanju Sveta. V tem poročilu je Komisija napovedala, da bo pripravila predlog za nov 
mikrofinančni instrument, ki bi se financiral (100 milijonov EUR) iz obstoječega proračuna 
(program Progress ni omenjen), v skupni pobudi z mednarodnimi finančnimi institucijami, 
zlasti skupino EIB, pa bi lahko ustvarili finančni vzvod za več kot 500 milijonov EUR.

Predlog Komisije
Namen mikrofinančnega instrumenta EU za zaposlovanje je brezposelnim dati možnost za 
nov začetek in se nekaterim najbolj prikrajšanim skupinam v Evropi, med drugim mladim, 
odpreti pot v podjetništvo. Ta instrument bo razširil obseg namenske finančne podpore na 
nove podjetnike, ki imajo trenutno manjše možnosti za pridobivanje posojil. Posamezni 
podjetniki in ustanovitelji mikropodjetij bodo poleg podpore Evropskega socialnega sklada 
pri obrestni meri deležni pomoči z mentorstvom, usposabljanjem, svetovanjem in krepitvijo 
zmogljivosti.

Instrument bo prispeval k drugim programom Skupnosti z instrumenti delitve tveganja ter 
financiranja posojil in lastniškega financiranja. Instrument bo gradil na izkušnjah 
mednarodnih finančnih ustanov, na primer skupine EIB (Evropska investicijska banka in 
Evropski investicijski sklad). Na podlagi dogovora o skupnem upravljanju bodo mednarodne 
finančne ustanove ustvarile dodaten finančni vzvod s podporo bančnim in nebančnim 
ponudnikom mikrofinanciranja v vsej Evropski uniji.

Zaradi sedanje manjše ravni posojanja in dramatičnega padca neodplačanih posojil (kot je 
pokazala predhodna ocena, priložena temu predlogu) je treba okrepiti sedanja prizadevanja 
Skupnosti in držav članic, da bi ponudba mikroposojil v razumnem obdobju lahko dosegla 
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zadosten obseg, da bi bili lahko kos velikemu povpraševanju tistih, ki jih v tem kriznem 
obdobju najbolj potrebujejo, tj. brezposelnih ali ogroženih ljudi, ki želijo ustanoviti ali razviti 
mikropodjetja, kar vključuje tudi samozaposlitev, vendar nimajo dostopa do „komercialnih“ 
bančnih posojil.

Poraba virov Skupnosti je primerna in ustreza resoluciji Evropskega parlamenta z dne 24. 
marca 20091 v zvezi z evropsko pobudo za razvoj mikroposojil v podporo rasti in 
zaposlovanju. Poleg tega bo enoten instrument lahko združil finančne vzvode mednarodnih 
finančnih ustanov. Nazadnje bo instrument za vso EU preprečil razpršen pristop in s tem 
povečal mikrofinančno ponudbo v vseh državah članicah. 

Komisija predlaga, da se mikrofinančni instrument Progress ustanovi s sklepom, ki določa 
vloge in odgovornosti samo za Komisijo ter ne ustvarja pravic in obveznosti za države članice 
ali posameznike. Sklep je zato najprimernejši instrument, s katerim je mogoče doseči želeni 
cilj.

Predlaga se, da se iz proračuna programa Progress za instrument prerazporedi 100 milijonov 
EUR.

Stališče Parlamenta
Na seji odbora za zaposlovanje 3. septembra 2009 je Parlament glasoval o svojem mnenju 
glede proračuna za leto 2010. Odbor je sprejel predlog spremembe, s katerim se je odprla 
nova proračunska vrstica za evropski mikrofinančni instrument. Finančna in gospodarska 
kriza se seda vse bolj spreminja v krizo zaposlovanja in socialno krizo, zato poročevalka 
meni, da prerazporeditev denarja iz programa Progress daje napačen vtis, saj je ta program 
osredinjen na najbolj ranljive skupine prebivalstva. Za učinkovito izvajanje programa 
Progress v sedanjih razmerah so skupno odgovorne države članice in EU.
Zato poročevalka zavrača predlog Komisije, da bi denar, potreben za evropski mikrofinančni 
instrument, prerazporedili iz programa Progress. To pomeni, da je treba na več mestih v 
predlogu črtati sklicevanje na ta program.

V členu 3 so bili uvedeni predlogi sprememb, s katerimi bomo zagotovili, da bo instrument 
uvrščen v ločeno proračunsko vrstico. Poleg tega je poročevalka prepričana, da 100 milijonov 
EUR ne zadostuje za oblikovanje učinkovitega instrumenta; proračun za štiri leta je za 50 
milijonov EUR višji. Proračun za podporne ukrepe je imel za zgornjo mejo 1 % proračuna. Da 
bi zagotovili, da se ta s povečanjem skupnega proračuna ne bo povečala, poročevalka 
predlaga, da se znesek omeji na prvotni predlog (1 milijon EUR).

Poročevalka je prepričana, da je treba instrument uskladiti in izvajati ob upoštevanju drugih 
finančnih instrumentov na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Da bi bilo v zakonodajnem predlogu jasno, da so njegova ciljna skupina vse ranljive skupine 
prebivalstva, ki imajo težave pri vstopanju oz. ponovnem vstopanju na trg dela in ki jim grozi 
socialna izključenost, se črta sklicevanje na posebne skupine (na primer na mlade). Doda se 
sprememba, s katero bi zagotovili, da bo oseba, ki prejme finančno pomoč, deležna tudi 
pomoči v obliki mentorstva in usposabljanja.

                                               
1 P6_TA-PROV(2009) 0166.
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Poročevalka predlaga, naj se instrument začne 1. januarja 2010. Če bosta Svet in Evropski 
parlament dogovor sklenila kasneje, mora instrument začeti veljati za nazaj.


