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PR_COD_1rej

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0340),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 13, παράγραφος 2, 129 και 
137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0052/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2009),

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να προβεί, μαζί με το Κοινοβούλιο, 
στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να υποβάλει νέα πρόταση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό
Το πρόγραμμα Progress καλύπτει την περίοδο 2007 έως 2013 και αποτελεί τη νομική βάση 
διαφόρων κοινοτικών δαπανών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ειδικά κοινοτικά 
προγράμματα δράσης που παρέχουν στήριξη για την υλοποίηση της ατζέντας κοινωνικής 
πολιτικής (καταπολέμηση των διακρίσεων, κοινωνική ένταξη, απασχόληση και ισότητα των 
φύλων) καθώς και ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας.

Δυνάμει της διοργανικής συμφωνίας του 2006, διατέθηκε στο πρόγραμμα Progress επιπλέον 
ποσό 114 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Η αύξηση αυτή είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Στις 4 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο «Υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής ανάκαμψης» στην οποία επισημαίνονται ορισμένα σημεία που μπορούν να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών 
για την απασχόληση (COM(2009)0114). Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε τρεις 
βασικές προτεραιότητες: διατήρηση της απασχόλησης, δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προώθηση της κινητικότητας· αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αντιστοίχισή τους με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας· και αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση. Οι εν λόγω 
προτεραιότητες συζητήθηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής για την Απασχόληση στις 7 Μαΐου 
2009.

Στις 3 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την 
απασχόληση» (COM(2009)0257), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
της ΕΕ, όσον αφορά τρεις βασικές προτεραιότητες που καθόρισε το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Στην εν λόγω ανακοίνωση η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει ένα νέο 
μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με 100 
εκατ. ευρώ από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό (δεν γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα 
Progress) και θα μπορούσε να αποδώσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, σε μια 
κοινή πρωτοβουλία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ειδικά τον όμιλο της ΕΤΕπ.

Πρόταση της Επιτροπής
Η τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ είναι απαραίτητη για τη μεταφορά 
τμήματος του προϋπολογισμού του προγράμματος Progress στον μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων της ΕΕ. Προτείνεται η μεταφορά 100 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανακατανομή επιβάλλει να είναι το Progress 
αποτελεσματικότερο στις λειτουργίες του, στρατηγικότερο στο σχεδιασμό του και πιο 
επικεντρωμένο στις δραστηριότητές του. Η πρόταση επιβάλλει, επίσης, την περαιτέρω 
προώθηση της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και την 
ανάπτυξη συνδέσμων με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως τη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή τη στήριξη του κοινωνικού διαλόγου. Θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της δράσης της ΕΕ για την στήριξη των στόχων και των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
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Θέση του Κοινοβουλίου
Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, η επιτροπή EMPL διεξήγαγε ψηφοφορία 
επί της γνωμοδότησής της σχετικά με τον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ενέκρινε τροπολογία 
με την οποία προτείνεται η δημιουργία χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
μετατρέπεται σήμερα σε κρίση του τομέα της απασχόλησης και κοινωνική κρίση· για το λόγο 
αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η επαναδιάθεση πόρων προερχόμενων από το πρόγραμμα 
Progress δίνει ένα λανθασμένο μήνυμα δεδομένου ότι το πρόγραμμα Progress απευθύνεται 
στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η αποτελεσματική εφαρμογή του 
προγράμματος Progress υπό τις παρούσες συνθήκες αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών 
μελών και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη 
θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 
πρέπει να απορριφθεί.

Στην έκθεση σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων 
(COM(2009)0333) προτείνεται εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης του μηχανισμού.


