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PR_COD_1rej

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program 
Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0340),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 13 odst. 2, článek 129 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0052/2009),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Rozpočtového 
výboru (A7-0000/2009),

1. zamítá návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět a učinila společně s Parlamentem patřičné 
kroky pro předložení nového návrhu;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace
Program Progress se vztahuje na období let 2007 až 2013 a slouží jako právní základ pro 
různé výdaje Společenství. Součástí programu jsou čtyři akční programy Společenství na 
podporu provádění agendy pro sociální politiku (boj proti diskriminaci, sociální začlenění, 
zaměstnanost a rovnost pohlaví) a také řada rozpočtových položek týkajících se pracovních 
podmínek.

Podle podmínek interinstitucionální dohody z roku 2006 byla na program Progress přidělena 
dodatečná částka ve výši 114 milionů EUR (v současných cenách). O toto navýšení požádal 
Evropský parlament.

Komise dne 4. března 2009 zveřejnila sdělení „Urychlit oživení evropské ekonomiky“,
v němž načrtla několik bodů, které by členským státům měly napomoci při vytváření
a provádění účinné politiky zaměstnanosti (KOM(2009)0114). Rada si na svém jarním 
zasedání stanovila tři priority: zachování zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a podporu 
mobility, zvyšování kvalifikací a jejich přizpůsobení potřebám trhu práce a zlepšení 
dostupnosti zaměstnání. Na vrcholné schůzce věnované otázkám zaměstnanosti uspořádané 
dne 7. května 2009 proběhla výměna názorů na tyto priority.

Dne 3. června 2009 Komise přijala sdělení o společném závazku v oblasti zaměstnanosti 
(KOM(2009)0257) s cílem prohloubit spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy
i mezi sociálními partnery EU v oblasti tří klíčových priorit, které stanovila Evropská rada na 
svém jarním zasedání. Komise v tomto sdělení oznámila, že předloží návrh na novou facilitu 
mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti, která bude financována (100 milionů EUR) ze 
stávajícího rozpočtu (který nezmiňuje program Progress) a mohla by ve společné iniciativě
s mezinárodními finančními institucemi, a především se skupinou EIB, přinést ve výsledku 
více než 500 milionů EUR.

Návrh Komise
Je třeba pozměnit rozhodnutí č. 1672/2006/ES, aby mohla být přerozdělena část rozpočtu 
programu Progress na evropskou facilitu mikrofinancování. Navrženo je přerozdělení 
100 milionů EUR na facilitu.

Komise konstatuje, že přerozdělení finančních prostředků si vyžádá, aby provádění programu 
Progress bylo účinnější, jeho plánování strategičtější a jeho činnosti cílenější. Podle návrhu 
bude rovněž třeba dále podporovat propojení dílčích částí programu týkajících se jednotlivých 
oblastí politiky a napojení na další nástroje EU, jako je nadnárodní spolupráce v rámci 
Evropského sociálního fondu nebo podpora sociálního dialogu. Návrh také zvýší účinnost
a konzistentnost opatření EU na podporu cílů EU a jejích priorit v oblasti zaměstnanosti
a sociální solidarity.

Postoj Parlamentu
Výbor EMPL hlasoval na své schůzi dne 3. září 2009 o stanovisku k rozpočtu na rok 2010. 
Výbor přijal předlohu změny, která vytváří samostatnou rozpočtovou položku pro evropskou 
facilitu mikrofinancování. Finanční a hospodářská krize se v současné době mění v krizi
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v oblasti zaměstnanosti a krizi sociální, a proto se zpravodajka domnívá, že přerozdělení 
prostředků z programu Progress představuje nesprávný signál, neboť Progress se zaměřuje na 
nejzranitelnější skupiny. Společnou odpovědností členských států a EU je provádět program 
Progress účinně za daných okolností. Proto je třeba návrh Komise, kterým se mění rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, zamítnout.

Zpráva o evropské facilitě mikrofinancování (KOM(2009)0333) přibližuje alternativní způsob 
financování facility.


