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PR_COD_1rej

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo programą – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0340),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 129 straipsnį ir į 
137 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0052/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto 
nuomonę (A7-0000/2009),

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją atšaukti savo pasiūlymą ir kartu su Parlamentu imtis atitinkamų 
priemonių bei pateikti naują pasiūlymą;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės
Programa Progress apima laikotarpį nuo 2007 iki 2013 m. ir yra teisinis pagrindas įvairioms 
Bendrijos išlaidoms. Programai priklauso keturios specifinės Bendrijos veiksmų programos 
(kova su diskriminavimu, socialinė įtrauktis, užimtumas ir lyčių aspektas), kuriomis remiamas 
Socialinės politikos darbotvarkės įgyvendinimas, taip pat keletas biudžeto eilučių susijusių su 
darbo sąlygomis.

Pagal 2006 m. tarpinstitucinį susitarimą, Progress programai papildomai skirta 114 mln. EUR 
(dabartinėmis kainomis). Šio papildomo finansavimo prašė Europos Parlamentas.

2009 m. kovo 4 d. paskelbtame Komisijos komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo 
skatinimas“ (COM(2009)0114) numatytos kelios priemonės, kurios turėtų padėti valstybėms 
narėms parengti ir įgyvendinti veiksmingas užimtumo politikos priemones. Pavasario Europos 
Vadovų Taryba numatė tris pagrindines prioritetines sritis –  išlaikyti esamą užimtumo lygį, 
kurti darbo vietas ir skatinti judumą; gerinti įgūdžius ir geriau tenkinti darbo rinkos reikmes; 
teikti daugiau galimybių įsidarbinti. 2009 m. gegužės 7 d. vykusio Aukščiausio lygio 
susitikimo užimtumo klausimais metu buvo aktyviai keičiamasi nuomonėmis dėl šių 
prioritetinių sričių.

2009 m. birželio 3 d. Komisija priėmė komunikatą dėl „Bendro įsipareigojimo dėl 
užimtumo“, kurio tikslas - skatinti Europos Sąjungos ir valstybių narių, taip pat ES socialinių 
partnerių bendradarbiavimą trijose svarbiausiose srityse: Šiame komunikate Komisija 
paskelbė pateiksianti pasiūlymą dėl naujos mikrofinansų priemonės užimtumui skatinti (100 
mln. eurų), kuri būtų finansuojama iš dabartinio biudžeto (neįtraukiant programos Progress) ir 
bendrų iniciatyvų su tarptautinėmis finansų institucijomis, o ypač su EIB grupe pagalba galėtų 
surinkti daugiau kaip 500 mln. eurų.

Komisijos pasiūlymas
Keisti sprendimą Nr. 1672/2006/EB yra būtina norint perskirstyti programos Progress
biudžeto dalį Europos mikrofinansų skyrimo priemonei. Siūloma šiai priemonei skirti 100 
mln. eurų.

Tačiau Komisija pabrėžia, kad yra svarbu programą Progress vykdyti veiksmingiau, jos 
strateginiai planai privalo būti geresni ir labiau sutelkti į jos veiklos sritis. Be to, reikia toliau 
siekti, kad įvairios politikos sritys būtų tarpusavyje susijusios ir palaikyti ryšiai su kitomis ES 
masto priemonėmis, tokiomis kaip tarptautinis bendradarbiavimas, remiamas Europos 
socialinio fondo, arba parama socialiniam dialogui. Taip bus sustiprintas ES veiksmų 
veiksmingumas ir nuoseklumas remiant ES tikslus bei prioritetus užimtumo bei socialinio 
solidarumo srityse.

Europos Parlamento pozicija
2009 m. rugsėjo 3 d. posėdžio metu Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) 
balsavo dėl savo nuomonės dėl 2010 m. biudžeto. Komitetas patvirtino pakeitimą, kuriuo 
Europos mikrofinansų skyrimo priemonei sukuriama atskira biudžeto eilutė. Finansų ir 
ekonomikos krizė šiuo metu virsta užimtumo ir socialine krize, todėl pranešėja mano, kad 
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paimant lėšas iš programos Progress yra siunčiamas klaidingas signalas, nes programa 
Progress yra skirta labiausiai pažeidžiamoms asmenų grupėms. Veiksmingas ir programos 
Progress įgyvendinimas dabartinėmis sąlygomis yra bendra valstybių narių ir ES atsakomybė. 
Todėl Komisijos pasiūlymą dėl keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 1672/2006/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa, 
reikia atmesti.

Ataskaitoje dėl Europos mikrofinansų skyrimo priemonės (COM(2009)0333) pateikiamas 
alternatyvus šios priemonės finansavimo būdas.


