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PR_COD_1rej

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност —
„Прогрес“
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2009)0340),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 13, параграф 2, член 129 и член 137, 
параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от 
Комисията (C7-0052/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по бюджети (A7-0000/2009),

1. отхвърля предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да оттегли своето предложение и да предприеме подходящите 
постъпки пред Парламента с цел внасяне на ново предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст
Програмата „Прогрес“ обхваща периода 2007 - 2013 г. и служи като правно основание 
за различните разходи на Общността. Програмата включва 4 специфични програми за 
действие на Общността, които подкрепят прилагането на Програмата за социална 
политика (недискриминация, социално приобщаване, заетост и равнопоставеност на 
половете), както и няколко бюджетни реда във връзка с условията на труд.

Съгласно условията на Междуинституционалното споразумение от 2006 г., за 
програмата „Прогрес“ са отпуснати допълнителни средства в размер на 114 млн. EUR 
(по текущи цени). Това увеличение беше поискано от Европейския парламент.

На 4 март 2009 г. Комисията публикува съобщение („Движеща сила за
възстановяването на Европа“), в което са очертани редица елементи в помощ на 
държавите-членки да изготвят и прилагат ефективни политики в областта на трудовата 
заетост (COM(2009)0114). На пролетното заседание на Съвета бяха определени три 
ключови приоритета: запазване на трудовата заетост, създаване на работни места и 
насърчаване на мобилността; усъвършенстване на уменията и задоволяване на нуждите 
на пазара на труда; и подобряване на достъпа до работа. На проведената на 7 май 2009 
г. среща на високо равнище по въпросите на трудовата заетост бяха обменени мнения 
относно тези приоритети.

На 3 юни 2009 г. Комисията прие съобщение относно споделен ангажимент за трудова 
заетост (COM(2009)0257), с цел засилване на сътрудничеството между Европейския 
съюз и държавите-членки, както и между социалните партньори на ЕС по три ключови 
приоритета, определени от пролетното заседание на Съвета. В това съобщение 
Комисията обяви, че ще подготви предложение за нов механизъм за микрофинансиране 
за трудова заетост, което да се финансира (100 милиона EUR) от съществуващия 
бюджет (като не се споменава програмата „Прогрес“) и че би могла да мобилизира 
повече от 500 млн. EUR в съвместна инициатива с международни финансови 
институции, и по-специално групата на ЕИБ.

Предложение на Комисията
Необходимо е изменение на Решение № 1672/2006/ЕО, с цел част от бюджета на 
програма „Прогрес“ да бъде преразпределена  за Европейския механизъм за 
микрофинансиране. Предложението е да се преразпределят 100 милиона евро за 
механизма.

Твърдението на Комисията е, че за преразпределението ще се изисква програмата да 
бъде по-ефективна в действията си, по-стратегически насочена при планирането си и с 
по-ясни приоритети в дейностите си. Предложението ще наложи също по-нататъшното 
насърчаване на обмена между секторите на политиката и взаимообвързаността с други 
инструменти на ЕС, като например международно сътрудничество в рамките на 
Европейския социален фонд или подкрепа за социалния диалог. Предложението ще 
подобри ефикасността и последователността на действията на ЕС в подкрепа на 
постигането на целите и приоритетите на ЕС в областите на трудовата заетост и 
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социалната солидарност.

Позиция на Парламента
По време на заседанието на комисията по заетост и социални въпроси от 3 септември 
2009 г. бе гласувано становище на комисията относно бюджет 2010. Комисията прие 
изменение, с което се създава отделен бюджетен ред за Европейския механизъм за 
микрофинансиране. Финансовата и икономическа криза преминава понастоящем в 
криза на заетостта и социална криза, поради което докладчикът счита, че 
преразпределението на средства от програма „Прогрес“ представлява погрешен сигнал, 
тъй като програмата е насочена към най-уязвимите групи. Държавите-членки и ЕС 
носят обща отговорност за ефективното изпълнение на програма „Прогрес“ при 
настоящите обстоятелства. Поради това предложението на Комисията за изменение на 
Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
програма на Общността за заетост и социална солидарност – „Прогрес“ следва да бъде 
отхвърлено.

В доклада относно европейския механизъм за микрофинансиране (COM(2009)0333) се 
предлага алтернативен начин на финансиране на този механизъм.


