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Tegnforklaring

* Høringsproceduren
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for 
beskæftigelse og social solidaritet – Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0340),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 129 og artikel 
137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0052/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0000/2009),

1. forkaster Kommissionens forslag;

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og sammen med Parlamentet træffe 
forberedelser til forelæggelse af et nyt;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Baggrund
PROGRESS-programmet dækker perioden 2007-2013 og fungerer som retsgrundlag for 
forskellige fællesskabsudgifter. I dette program indgår fire specifikke EF-
handlingsprogrammer, som støtter gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden (bekæmpelse af forskelsbehandling, social integration, beskæftigelse og 
kønsligestilling) samt en række budgetposter, der vedrører arbejdsvilkår.

I henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 2006 er der afsat et yderligere 
beløb på 114 mio. EUR (løbende priser) til Progress-programmet. Europa-Parlamentet har 
anmodet om denne forhøjelse.

Den 4. marts 2009 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om fremdrift i den 
europæiske genopretning, hvori der blev skitseret en række punkter, som skulle hjælpe 
medlemsstaterne med at udforme og gennemføre effektive beskæftigelsespolitikker 
(KOM(2009)0114). På Det Europæiske Råds forårsmøde blev der fastsat tre centrale 
prioriteringer: opretholdelse af beskæftigelsen, jobskabelse og fremme af mobilitet, 
forbedring af kompetencer og matchning med arbejdsmarkedets behov samt øget adgang til 
beskæftigelse. På beskæftigelsestopmødet den 7. maj 2009 blev der derudover udvekslet 
synspunkter om disse prioriteringer.

Den 3. juni 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om den fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen (KOM(209)0257) med det formål at styrke samarbejdet mellem EU, 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i EU om de tre centrale prioriteringer fastsat på 
forårsmødet. I denne meddelelse oplyste Kommissionen, at den ville fremlægge et forslag til 
en ny mikrofinansieringsfacilitet til fordel beskæftigelse, som skulle finansieres (med 100 
mio. EUR) over det eksisterende budget (uden at Progress blev omtalt) og ville kunne få en 
multiplikatoreffekt på over 500 mio. EUR som led i et fælles initiativ sammen med 
internationale finansinstitutioner, navnlig EIB-gruppen.

Kommissionens forslag
Der er behov for at ændre afgørelse nr. 1672/2006/EF for at omfordele en del af Progress-
budgettet til den europæiske mikrofinanseringsfacilitet. Det foreslås at afsætte 100 mio. EUR 
til denne facilitet.

Kommissionen påpeger, at denne omfordeling vil kræve, at Progress fokuserer på en mere 
effektiv drift, en mere strategisk planlægning og mere målrettede aktiviteter. Forslaget vil 
også kræve endnu større tværfaglighed på en række politikområder og bedre sammenkædning 
med andre EU-instrumenter, f.eks. et tværnationalt samarbejde inden for Den Europæiske 
Socialfond eller støtte til dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. Det vil øge effektiviteten 
og konsekvensen i EU's indsats til støtte for EU's målsætninger og prioriteringer inden for 
beskæftigelse og social solidaritet.

Parlamentets holdning
På mødet den 3. september 2009 stemte Udvalget om Beskæftigelse om sin udtalelse om 
2010-budgettet. Det vedtog et ændringsforslag om at oprette en særskilt budgetpost for den 
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europæiske mikrofinansieringsfacilitet. Den finansielle og økonomiske krise er nu ved at 
udvikle sig til en beskæftigelsesmæssig og social krise, og ordføreren mener derfor, at en 
omfordeling af midler fra Progress sender de forkerte signaler, eftersom Progress tager sigte 
på de mest sårbare grupper. Under de nuværende omstændigheder er det medlemsstaternes og 
EU's fælles ansvar at gennemføre Progress-programmet på en effektiv måde. Af denne grund 
er det nødvendigt at forkaste Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social 
solidaritet – Progress.

Forslaget til afgørelse om oprettelse af en EU-mikrofinansieringsfacilitet (KOM(2009)0333) 
indeholder forslag til en alternativ måde at finansiere denne facilitet på.


