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PR_COD_1rej

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamisesta
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0340),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 
2 kohdan, 129 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0052/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

1. hylkää komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja ryhtymään yhdessä parlamentin kanssa 
asianmukaisiin toimiin uuden ehdotuksen antamiseksi;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tausta
Progress-ohjelma kattaa vuodet 2007–2013 ja luo oikeusperustan tietyille yhteisön 
rahoitusmenoille. Se sulauttaa yhteen neljä yhteisön toimintaohjelmaa, joilla 
sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpanoa on tuettu tähän saakka (syrjinnän torjunta, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, työllisyys, naisten ja miesten tasa-arvo), sekä useita 
työoloihin liittyviä budjettikohtia.

Vuoden 2006 toimielinten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti Progress-ohjelmaan 
osoitettiin 114 miljoonan euron (käypä hinta) lisämäärä. Euroopan parlamentti oli pyytänyt 
lisäystä.

Komissio julkaisi 4. maaliskuuta 2009 tiedonannon "Elvytys Euroopassa" (KOM(2009)0114), 
jossa korostettiin useita kohtia, joilla on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan 
täytäntöön tehokkaita työllisyyspolitiikan toimintalinjoja. Kevään Eurooppa-neuvosto asetti 
kolme keskeistä tavoitetta: työllisyyden säilyttäminen, työpaikkojen luominen ja liikkuvuuden 
edistäminen; osaamisen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen;
työmarkkinoille pääsyn parantaminen. Työllisyyshuippukokouksessa, joka järjestettiin 
7. toukokuuta 2009, vaihdettiin näkemyksiä näistä painopisteistä.

Komissio hyväksyi 3. kesäkuuta 2009 tiedonannon "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" 
(KOM(2009)0257), jonka tavoitteena on vahvistaa unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä EU:n 
työmarkkinaosapuolten yhteistyötä kevään Eurooppa-neuvostossa vahvistettujen kolmen 
painopisteen alalla. Tiedonannossa komissio ilmoitti esittävänsä ehdotuksen uudeksi 
työllisyyttä koskevaksi mikrorahoitusjärjestelyksi, joka voitaisiin rahoittaa (100 miljoonaa 
euroa) nykyisestä talousarviosta (ei mainintaa Progress-ohjelmasta) ja jolla voitaisiin saada 
aikaan yli 500 miljoonan euron yhteisvaikutus kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten 
Euroopan investointipankkiryhmän, kanssa toteutettavassa yhteisaloitteessa.

Komission ehdotus
Päätöstä N:o 1672/2006/EY on muutettava, jotta osa Progress-ohjelman määrärahoista 
voidaan siirtää mikrorahoitusjärjestelmään. Välineeseen on ehdotettu siirrettäväksi 100 
miljoonaa euroa.

Komissio toteaa, että määrärahojen siirtäminen edellyttää, että Progress-ohjelman toimintaa 
tehostetaan ja sen suunnittelu on strategisempaa ja toimet kohdennetumpia. Lisäksi on 
edistettävä toiminta-alueiden välistä horisontaalista yhteistyötä ja yhteyksiä muihin EU:n 
järjestelyihin eli on esimerkiksi tehtävä kansainvälistä yhteistyötä Euroopan sosiaalirahaston 
yhteydessä ja tuettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Ehdotus lisää niiden EU:n 
toimien vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta, joilla tuetaan EU:n tavoitteita ja painopisteitä 
työllisyyden ja sosiaalisen yhteisvastuun aloilla.

Parlamentin kanta
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta äänesti vuoden 2010 talousarviota koskevasta 
lausunnostaan 3. syyskuuta 2009 järjestetyssä kokouksessaan. Valiokunta hyväksyi 
tarkistuksen, jolla avataan eurooppalaiselle mikrorahoitusjärjestelylle erillinen budjettikohta. 
Talous- ja rahoituskriisi on nyt muuttumassa työllisyys- ja sosiaalikriisiksi, minkä vuoksi 
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esittelijä on sitä mieltä, että määrärahojen siirtäminen pois Progress-ohjelmasta antaa väärän 
signaalin, sillä ohjelma on tarkoitettu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia varten. On 
jäsenvaltioiden ja EU:n yhteinen velvollisuus panna Progress-ohjelma tehokkaasti täytäntöön 
vallitsevissa olosuhteissa. Tästä syystä komission ehdotus työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamiseksi on hylättävä.

Eurooppalaista mikrorahoitusjärjestelyä (KOM(2009)0333) koskevassa mietinnössä on 
esitetty vaihtoehtoinen tapa välineen rahoittamiseksi.


