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PR_COD_1rej

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą 
wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0340),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2, art. 129 oraz art. 137 ust. 2 traktatu WE, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję
(C7-0052/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7-0000/2009),

1. odrzuca wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o rozpoczęcie wraz z Parlamentem 
odpowiednich działań mających na celu przedstawienie nowego wniosku;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie
Program Progress obejmuje okres od roku 2007 do 2013 i służy jako podstawa prawna 
różnych wspólnotowych wydatków. Obejmuje on cztery szczegółowe wspólnotowe programy 
działania wspierające wdrażanie programu polityki społecznej (przeciwdziałanie 
dyskryminacji, integracja społeczna, zatrudnienie i równość płci), a także wiele linii 
budżetowych związanych z warunkami pracy.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r., program 
Progress otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 114 mln EUR (ceny bieżące). Zwiększenia 
środków domagał się Parlament Europejski.

W dniu 4 marca 2009 r. Komisja opublikowała komunikat („Realizacja europejskiego planu 
naprawy”), który określał szereg punktów mających ułatwić państwom członkowskim 
opracowanie i wdrożenie skutecznej polityki zatrudnienia (COM(2009)0114). Podczas 
wiosennego szczytu Rady określono trzy najważniejsze priorytety: utrzymanie zatrudnienia, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności, podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie 
się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. Na szczycie w sprawie 
zatrudnienia, który odbył się 7 maja 2009 r., odbyła się wymiana poglądów poświęcona tym 
priorytetom.

Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie wspólnego zobowiązania na 
rzecz zatrudnienia (COM(2009)0257), którego celem jest zacieśnienie współpracy między 
Unią Europejską i państwami członkowskimi, a także pomiędzy partnerami społecznymi UE 
w zakresie trzech podstawowych priorytetów określonych podczas wiosennego szczytu. W 
komunikacie tym Komisja poinformowała, że wystąpi z wnioskiem w sprawie nowego 
instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia, który byłby sfinansowany (100 mln 
EUR) z obecnego budżetu (nie wspominając o programie Progress) i mogłoby wygenerować 
ponad 500 mln EUR w ramach wspólnej inicjatywy z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności grupą EBI.

Wniosek Komisji
Zmiana decyzji nr 1672/2006/WE jest konieczna do przesunięcia części budżetu programu 
Progress do europejskiego instrumentu mikrofinansowego. Przedmiotem wniosku jest 
przesunięcie kwoty 100 mln EUR na rzecz instrumentu.

Komisja stwierdza, że przesunięcie będzie się wiązać z koniecznością zapewnienia większej 
skuteczności działania programu Progress, bardziej strategicznego planowania i lepszego 
ukierunkowania prowadzonej w jego ramach działalności. Wnioskowane rozwiązanie 
wymagać będzie również dalszego wspierania przekrojowego ujęcia różnych dziedzin 
polityki oraz powiązań z innymi instrumentami UE, takimi jak współpraca transnarodowa w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub wsparcie dialogu społecznego. Zwiększy to 
skuteczność i spójność działań UE wspomagających cele i priorytety UE w dziedzinie 
zatrudnienia i solidarności społecznej.

Stanowisko Parlamentu
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Podczas posiedzenia komisji EMPL w dniu 3 września 2009 r. głosowano nad jej opinią w 
sprawie budżetu na rok 2010. Komisja przyjęła poprawkę, która otwiera odrębną linię 
budżetową dla europejskiego instrumentu mikrofinansowego. Kryzys finansowy i 
gospodarczy przekształca się obecnie w kryzys społeczny i kryzys zatrudnienia, w związku z 
czym sprawozdawca jest zdania, że przesunięcie pieniędzy z programu Progress wysyła zły 
sygnał, gdyż Progress jest skierowany właśnie do najbardziej narażonych grup. Państwa 
członkowskie i UE wspólnie odpowiadają za skuteczne wdrożenie programu Progress w 
obecnej sytuacji. W związku z tym wniosek Komisji w sprawie zmiany decyzji nr 
1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program na 
rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej należy odrzucić.

W sprawozdaniu w sprawie europejskiego instrumentu mikrofinansowego (COM(2009)0333) 
przedstawiono alternatywny sposób finansowania instrumentu.


