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PR_COD_1rej

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról 
szóló 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0340),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 13. cikkének (2) bekezdésére, 
129. cikkére és 137. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0052/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2009),

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és tegye meg a megfelelő lépéseket a 
Parlamenttel együtt egy új javaslat beterjesztése érdekében;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Háttér
A Progress program a 2007 és 2013 közötti időszakra terjed ki, és jogalapként szolgál 
különböző közösségi kiadások számára. A program négy egyedi közösségi cselekvési 
programból áll, amelyek jelenleg a szociálpolitikai menetrend végrehajtását támogatják 
(megkülönböztetésmentesség, társadalmi integráció, foglalkoztatás és a nemek közötti 
egyenlőség), valamint számos költségvetési tételből, amelyek a munkakörülményekkel 
kapcsolatosak.

A 2006-os intézményközi megállapodás értelmében (folyó árakon számítva) további 
114 millió EUR-s összeget biztosítottak a Progress program céljaira. A kiegészítést az 
Európai Parlament kérte.

A Bizottság 2009. március 4-én kiadott közleménye („Impulzusok az európai gazdaság 
élénkítéséhez”) több olyan pontot is körvonalazott, amelyek arra hivatottak, hogy hatékony 
foglalkoztatáspolitika kialakításához és végrehajtásához nyújtsanak segítséget a 
tagállamoknak (COM(2009)0114). A Tanács tavaszi ülése az alábbi három kiemelt prioritást 
határozta meg: a foglalkoztatás fenntartása, munkahelyteremtés és a mobilitás ösztönzése; a 
készségek fejlesztése és a munkaerő-piaci igények kielégítése; valamint a munkavállalási 
lehetőségek növelése. A 2009. május 7-én tartott foglalkoztatási csúcson véleménycserére 
került sor e prioritásokról.

A Bizottság 2009. június 3-án „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” címmel közleményt 
fogadott el (COM(2009)0257), melynek célja az Európai Unió és a tagállamok közötti, 
valamint az uniós szociális partnerek közötti együttműködés megerősítése a Tanács tavaszi 
ülésén megfogalmazott három kiemelt prioritás kérdésében. E közleményben a Bizottság 
javaslatot tett egy új foglalkoztatási mikrofinanszírozási eszközre, amelyet a nemzetközi 
pénzintézetekkel, különösen az EBB-csoporttal közös kezdeményezés keretében a meglévő 
költségvetésből (a Progress-en kívül) finanszíroznának (100 millió EUR), és így több mint 
500 millió EUR szabadulhat fel.

A Bizottság javaslata
Az 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosítására van szükség ahhoz, 
hogy át lehessen csoportosítani a Progress költségvetésének egy részét az európai 
mikrofinanszírozási eszköz számára. A javaslat 100 millió eurót kíván átcsoportosítani ezen 
eszköz részére.

A Bizottság megállapítja, hogy az átcsoportosítás hatékonyabb működést, a tervezésben 
fokozott stratégiai szemléletet, tevékenységeit illetően pedig nagyobb célorientáltságot 
igényel a Progress program részéről. A javaslat a különböző szakpolitikai területek közötti 
átjárás, valamint az egyéb uniós eszközökkel – például az Európai Szociális Alap keretében 
folyó nemzetek közötti együttműködéssel vagy a társadalmi párbeszéd támogatásával – való 
összefüggések további ösztönzését is szükségessé teszi. Mindez növelni fogja a foglalkoztatás 
és a társadalmi szolidaritás terén megfogalmazott EU-célkitűzések és -prioritások támogatását 
célzó uniós fellépések hatékonyságát és egységességét.
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A Parlament álláspontja
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2009. szeptember 3-i ülése szavazott a 2010-es 
költségvetésről megfogalmazott véleményéről. A bizottság elfogadott egy módosítást, amely 
külön költségvetési tételt hoz létre az európai mikrofinanszírozási eszköz számára. A 
pénzügyi és gazdasági válság mára foglalkoztatási és szociális válsággá vált, az előadó ezért 
úgy véli, hogy a Progress költségvetéséből történő átcsoportosítás rossz üzenetet hozdoz, 
mivel a Progress a leginkább sebezhető csoportokat célozza. A tagállamok és az EU közös 
felelőssége, hogy a jelenlegi körülmények között is hatékonyan végrehajtsák a Progress 
programot. Ennélfogva a közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program 
létrehozásáról szóló 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosítására 
irányuló bizottsági javaslatot el kell utasítani.

Az európai mikrofinanszírozási eszközről szóló jelentés (COM(2009)0333) ismertet alternatív 
megoldásokat az eszköz finanszírozására.


