
PR\788972ET.doc PE427.994v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2009/0091(COD)

9.9.2009

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1672/2006/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Kinga Göncz



PE427.994v01-00 2/7 PR\788972ET.doc

ET

PR_COD_1rej

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1672/2006/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0340);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 2, artiklit 129 ja 
artikli 137 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0052/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust 
(A7-0000/2009),

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2. palub komisjonil ettepaneku tagasi võtta ja alustada Euroopa Parlamendiga vajalikku 
menetlust uue ettepaneku esitamiseks;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.
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Taust
Programm Progress hõlmab ajavahemikku 2007−2013 ja see on õiguslikuks aluseks 
mitmesugustele ühenduse kulutustele. Programm hõlmab sotsiaalmeetmete kava elluviimise 
toetuseks väljatöötatud nelja ühenduse tegevusprogrammi (mittediskrimineerimise, sotsiaalse 
kaasatuse, tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas) ning mitmeid töötingimustega 
seotud eelarveridu.

2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel eraldati programmile Progress 114 
miljoni euro suurune lisasumma (jooksevhindades). Vahendite suurendamist oli taotlenud 
Euroopa Parlament.

Komisjon avaldas 4. märtsil 2009 teatise „Euroopa majanduse elavdamine” 
(KOM(2009)0114), mis sisaldas rida punkte, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel 
tulemuslikku tööhõivepoliitikat kujundada ja ellu viia. Euroopa Ülemkogu kevadisel 
kohtumisel määrati kindlaks kolm järgmist prioriteeti: säilitada tööhõive, luua töökohti ja 
edendada liikuvust; ajakohastada oskusi ja viia need vastavusse tööturu vajadustega; 
parandada juurdepääsu tööhõivele. 7. mail 2009 toimunud tööhõivealasel tippkohtumisel 
vahetati nende prioriteetide üle arvamusi.

3. juunil 2009 võttis komisjon vastu teatise „Ühine kohustus tööhõive tagamisel” 
(KOM(2009)0257), mille eesmärk on tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide vahel ning ELi sotsiaalpartnerite vahel kolme peamise prioriteedi osas, mis 
kevadisel Euroopa Ülemkogul kindlaks määrati. Teatises andis komisjon teada, et teeb peagi 
ettepaneku luua tööhõive elavdamise mikrokrediidirahastu, mida rahastataks (100 miljoni 
euroga) olemasolevast eelarvest (milles ei ole Progressi mainitud) ja mille abil saaks ühises 
algatuses rahvusvaheliste finantsasutustega, eelkõige EIP grupiga kasutada enam kui 500 
miljonit eurot.

Komisjoni ettepanek
Selleks, et osa vahendeid programmi Progress eelarvest Euroopa mikrokrediidirahastule 
ümber jaotada, tuleb otsust nr 1672/2006/EÜ muuta. Ettepaneku kohaselt eraldataks rahastule 
ümberjaotamise teel 100 miljonit eurot.

Komisjon märgib, et ümberjaotamine eeldab programmi Progress tõhusamat toimimist, 
strateegilisemat kavandamist ning sihipärasemat tegevust. Ettepanekus nõutakse ka seoste 
edasist edendamist poliitikavaldkondade vahel ja teiste ELi instrumentidega, nagu 
riikidevaheline koostöö Euroopa Sotsiaalfondi raames või sotsiaalse dialoogi toetamine. 
Eesmärk on suurendada nende ELi meetmete tõhusust ja järjepidevust, millega toetatakse ELi 
eesmärke ja prioriteete tööhõive ning sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas.

Euroopa Parlamendi seisukoht
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon hääletas 3. septembril 2009 toimunud koosolekul 2010. aasta 
eelarve kohta koostatud arvamuse üle. Võeti vastu muudatusettepanek, millega luuakse 
Euroopa mikrokrediidirahastu jaoks eraldi eelarverida. Finants- ja majanduskriis on nüüd 
muutumas tööhõive- ja sotsiaalseks kriisiks, mistõttu raportöör on seisukohal, et programmile 
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Progress ettenähtud vahendite ümberjaotamine annab vale signaali, sest Progress on suunatud 
kõige ebasoodsamas olukorras olevatele ühiskonnarühmadele. Liikmesriikide ja ELi ühine 
kohustus on programm Progress praegustes tingimustes tõhusalt ellu viia. Seetõttu tuleb tagasi 
lükata komisjoni ettepanek muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1672/2006/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress.

Euroopa mikrokrediidirahastut (KOM(2009)0333) käsitlevas raportis on esitatud rahastu 
rahastamise alternatiivne võimalus.


