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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad  tot wijziging 
van Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit — Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0340),

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 13, lid 2, 129 en 137, lid 2, van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C7-0052/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Begrotingscommissie (A7-0000/2009),

1. verwerpt het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken en met het Parlement de nodige 
maatregelen te treffen tot indiening van een nieuw voorstel;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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Achtergrond
Het Progress-programma bestrijkt de periode 2007 - 2013 en dient als rechtsgrondslag voor 
diverse uitgaven van de Gemeenschap.  Het programma omvat vier specifieke communautaire 
Actieprogramma's die de uitvoering moeten ondersteunen van de Sociale Agenda 
(discriminatiebestrijding, sociale insluiting, werkgelegenheid en gendergelijkheid) en van een 
aantal begrotingsposten die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden. 

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 2006 is een aanvullende bedrag van 114 
miljoen euro (lopende prijzen) aan het Progress-programma toegewezen. Het Europees 
Parlement had om deze verhoging gevraagd. 

In de mededeling van de Commissie van 4 maart 2009 ("Op weg naar Europees herstel") 
wordt een aantal punten uiteengezet die de lidstaten kunnen helpen een doeltreffend 
werkgelegenheidsbeleid te ontwerpen en uit te voeren (COM(2009)0114). In de 
Voorjaarsraad werden drie centrale prioriteiten gesteld: werkgelegenheid behouden, banen 
scheppen en de mobiliteit bevorderen; vaardigheden verbeteren, vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt op elkaar afstemmen; en de arbeidsmarkt toegankelijker maken. Tijdens de 
werkgelegenheidstop van 7 mei 2009 heeft een gedachtewisseling over deze prioriteiten 
plaatsgevonden.

Op 3 juni 2009 bracht de Commissie een mededeling uit onder de titel "Een gezamenlijk 
engagement voor de werkgelegenheid" (COM(2009)0257), met als doel de samenwerking 
tussen de Europese Unie en de lidstaten, en ook tussen de sociale partners in de EU, te 
intensiveren met betrekking tot de drie centrale, in de Voorjaarsraad gestelde  prioriteiten. In 
die mededeling kondigde de Commissie aan met een voorstel te zullen komen voor een 
nieuwe microfinancieringsfaciliteit ten behoeve van werkgelegenheid, die gefinancierd zou 
worden (EUR 100 miljoen) uit de bestaande begroting (waarbij Progress niet werd genoemd), 
en waarbij ook nog eens meer dan EUR 500 miljoen uit andere bronnen gemobiliseerd zou 
kunnen worden in het kader van een gezamenlijk initiatief met internationale financiële 
instellingen, met name de EIB-groep.

Het voorstel van de Commissie
Herschikking van een deel van het budget van Progress ten behoeve van de Europese 
microfinancieringsfaciliteit vergt wijziging van Besluit (EG) nr. 1672/2006. Het voorstel 
houdt in dat EUR 100 miljoen voor de faciliteit wordt herschikt.

Volgens de Commissie zal de herschikking tot consequentie hebben dat Progress effectiever 
moet worden in de wijze van opereren, strategischer in de planning en meer doelgericht in de 
activiteiten. Het voorstel vereist ook de verdere bevordering van transversale maatregelen op 
meerdere beleidsterreinen en koppelingen met andere EU-instrumenten, zoals bijvoorbeeld 
transnationale samenwerking in de context van het Europees Sociaal Fonds of steun voor de 
sociale dialoog. Tenslotte zal dit voorstel bijdragen tot meer efficiëntie en consistentie van 
EU-acties en EU-doelstellingen en -prioriteiten op de terreinen werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit.
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Standpunt van het Parlement 
De Commissie EMPL heeft op 3 september 2009 haar advies inzake de begroting voor 2010 
in stemming gebracht. Daarbij werd in de commissie een amendement goedgekeurd, 
inhoudende dat voor de Europese microfinancieringsfaciliteit een afzonderlijke 
begrotingspost wordt geopend. De financiële en economische crisis is inmiddels aan het 
uitgroeien tot een arbeidsmarkt- en sociale crisis, en daarom meent de rapporteur dat 
herschikking van middelen uit Progress een verkeerd signaal zou zijn, omdat Progress op de 
meest kwetsbare groeperingen is gericht. De lidstaten en de EU zijn er gezamenlijk 
verantwoordelijk voor dat onder de huidige omstandigheden een doeltreffende uitvoering 
wordt gegeven aan het Progress Programma. Daarom moet het voorstel van de Commissie tot 
wijziging van Besluit (EG) nr. 1672/van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit 
worden verworpen.

In het verslag over de Europese microfinancieringsfaciliteit (COM(2009)0333) wordt een 
alternatieve manier voor financiering van de faciliteit aangegeven.


