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PR_COD_1rej

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0340),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 13(2), 129 u 137(2) tat-Trattat tal-KE, li 
skont dawn il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7 0052/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2009),

1. Jiċħad il-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta tagħha u biex tieħu l-miżuri neċessarji 
flimkien mal-Parlament biex tippreżenta waħda ġdida;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond
Il-programm Progress ikopri l-perjodu mill-2007 sal-2013 u jservi bħala bażi legali għall-infiq 
komunitarju differenti . Il-programm jinkorpora erba' Programmi ta' Azzjoni Komunitarji 
speċifiċi li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-aġenda tal-politika soċjali (l-
Antidiskriminazzjoni, l-Inklużjoni Soċjali, l-Impjieg u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi) kif ukoll 
għadd ta' linji tal-baġit relatati mal-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Skont it-termini tal-ftehim Interistituzzjonali tal-2006, ġie allokat ammont addizzjonali ta' 
EUR 114 miljun (prezzijiet attwali) għall-programm Progress. Iż-żieda ntalbet mill-Parlament 
Ewropew. 

Fl-4 ta' Marzu 2009, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni ("Nixprunaw l-irkupru 
Ewropew") li fiha tfasslu numru ta' punti biex jgħinu lill-Istati Membri jfasslu u jimplimentaw 
politiki effettivi għall-impjiegi (COM(2009)0114). Il-Kunsill tar-Rebbiegħa stabbilixxa tliet 
prijoritajiet ewlenin: l-iżvilupp tal-impjieg, il-ħolqien tal-impjiegi u l-promozzjoni tal-
mobilità; it-titjib tal-ħiliet u l-issodisfar tal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol;  u ż-żieda fl-aċċess 
għall-impjieg. Fis-Samit tal-Impjieg tas-7 ta’ Mejju 2009 sar skambju ta' opinjonijiet dwar 
dawn il-prijoritajiet.

Fit-3 ta' Ġunju 2009 il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar l-impenn komuni għall-
impjiegi (COM(2009)0257) bl-għan li tiżdied il-koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-imsieħba soċjali tal-UE dwar it-tliet prijoritajiet ewlenin stabbiliti 
mill-Kunsill tar-Rebbiegħa.  F'din il-Komunikazzjoni, l-Kummissjoni ħabbret li se toħroġ bi 
proposta għall-faċilità ġdida ta’ mikrofinanzjament għall-impjieg, li jkun iffinanzjat (EUR 
100 miljun) mill-baġit eżistenti (mingħajr ma jissemma Progress) u jista’ jinfluwenza aktar 
minn EUR 500 miljun fi inizjattiva konġunta ma' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
b'mod partikolari l-grupp tal-BEI.

Il-proposta tal-Kummissjoni
L-emendar tad-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE hija meħtieġa sabiex tiġi allokata mill-ġdid parti 
mill-baġit ta' Progress għall-faċilità Ewropea tal-mikrofinanzjament. Il-proposta hija li jiġu 
allokati EUR 100 miljun għall-faċilità.

Il-Kummissjoni tgħid li l-allokazzjoni mill-ġdid se teħtieġ li Progress ikun aktar effettiv fl-
operazzjonijiet tiegħu, aktar strateġiku fl-ippjanar tiegħu u aktar iffukat fl-attivitajiet tiegħu. 
Il-proposta se tkun teħtieġ ukoll aktar promozzjoni tal-interdixxiplina bejn taqsimiet differenti 
tal-politika u tar-rabtiet ma' strumenti oħra tal-UE, bħall-koperazzjoni transnazzjonali taħt il-
Fond Soċjali Ewropew jew l-appoġġ għad-djalogu soċjali.  Hija se żżid l-effiċjenza u l-
konsistenza tal-azzjoni tal-UE b'appoġġ għall-għanijiet tal-UE u l-prijoritajiet fl-oqsma tal-
impjieg u tas-solidarjetà soċjali.

Il-pożizzjoni tal-Parlament
Matul il-laqgħa tal-Kumitat EMPL fit-3 ta' Settembru 2009, il-Parlament ivvota dwar l-
opinjoni tiegħu dwar il-baġit 2010. Il-Kumitat adotta emenda li tiftaħ linja baġitarja separata 
għall-Faċilità Ewropea tal-Mikrofinanzjament. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika issa qed issir 
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kriżi tal-impjiegi u kriżi soċjali, għalhekk ir-rapporteur hija tal-fehma li r-rijallokazzjoni ta’ 
flus minn Progress qed tagħti sinjal ħażin peress li Progress qed jimmira għall-gruppi l-aktar 
vulnerabbli. Hija r-responsabbiltà komuni tal-Istati Membri u l-UE sabiex il-Programm 
Progress jiġi implimentat b’mod effettiv skont iċ-ċirkostanzi attwali. Għalhekk il-proposta 
mill-Kummissjoni għall-emenda tad-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali, 
għandha tiġi rifjutata.

Fir-rapport dwar il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament (COM(2009)0333) hemm 
ippreżentat mod alternattiv ta' finanzjament tal-Faċilità.


