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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão 
n.º 1672/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Programa 
Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social - "Progress"
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0340),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, n.º 2 do artigo 13.º, artigo 129.º, e n.º 2 do artigo 
137.º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0052/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2009),

1. Rejeita a proposta da Comissão;

2. Convida a Comissão a retirar a sua proposta e a empreender, com o Parlamento, as 
iniciativas oportunas conducentes à apresentação de uma nova proposta;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes
O programa "Progress" abrange o período de 2007 a 2013, servindo de base jurídica para 
diferentes despesas comunitárias. O programa incorpora quatro Programas de Acção 
comunitários específicos em apoio à implementação da agenda de política social (luta contra a 
discriminação, integração social, emprego e igualdade dos géneros) bem como algumas 
rubricas orçamentais relacionadas com as condições de trabalho.

Em conformidade com o Acordo Interinstitucional de 2006, foi afectado ao programa 
"Progress" um montante adicional de 114 milhões de euros (a preços actuais). Este aumento 
foi solicitado pelo Parlamento Europeu.

A Comissão publicou a 4 de Março de 2009 uma Comunicação ("Impulsionar a Retoma 
Europeia") que definia um certo número de pontos para ajudar os Estados-Membros a 
conceberem e implementarem políticas de emprego eficazes (COM(2009)0114). O Conselho 
Europeu da Primavera definiu três prioridades-chave: manter o emprego, criar postos de 
trabalho e promover a mobilidade; actualizar as competências e adequá-las às necessidades 
dos mercados de trabalho; promover o acesso ao emprego. A Cimeira do Emprego de 7 de 
Maio de 2009 permitiu uma troca de pontos de vista acerca destas prioridades.

Em 3 de Junho de 2009 a Comissão adoptou uma Comunicação sobre um compromisso 
comum a favor do emprego (COM(2009)0257) com o objectivo de intensificar a cooperação 
entre a União Europeia e os Estados-Membros, bem como entre os parceiros sociais da UE, 
nas três prioridades fundamentais definidas pelo Conselho da Primavera. Nessa comunicação, 
a Comissão anunciava que apresentaria uma proposta sobre um novo instrumento micro 
financeiro para o emprego, o qual seria financiado (100 milhões de euros) pelo orçamento 
existente (não se mencionando o "Progress") e que poderia obter mais de 500 milhões de 
euros numa iniciativa conjunta com instituições financeiras internacionais, nomeadamente o 
grupo BEI.

Proposta da Comissão
É necessário alterar a Decisão n.º 1672/2006/CE a fim de reafectar parte do orçamento do
"Progress" ao Instrumento de Microfinanciamento Europeu. A proposta apresentada consiste 
em reafectar 100 milhões de euros a este instrumento.

A Comissão declara que esta reafectação exigirá que o "Progress" seja mais eficaz nas suas 
operações, mais estratégico no seu planeamento e mais específico nas acções realizadas. A 
proposta exigirá também uma maior horizontalidade das medidas políticas e 
complementaridade com outros instrumentos da UE, como a cooperação transnacional no 
âmbito do Fundo Social Europeu ou o apoio ao diálogo social. Finalmente, a proposta 
permitirá reforçar a eficiência e a coerência da acção da UE em apoio aos objectivos e 
prioridades da UE na área do emprego e da solidariedade social.
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Posição do Parlamento
Na sua reunião de 3 de Setembro de 2009 a Comissão EMPL votou o seu parecer sobre o 
orçamento para 2010. A comissão aprovou uma alteração que cria uma rubrica orçamental
separada para o Instrumento de Microfinanciamento Europeu. A crise financeira e económica 
está agora a evoluir para uma crise social e de emprego, e assim o relator é de opinião que 
reafectar montantes do "Progress" seria dar um sinal errado, uma vez que o"Progress" tem por 
alvo os grupos mais vulneráveis. Os Estados-Membros e a UE têm uma responsabilidade 
comum na implementação efectiva do programa "Progress" nas actuais circunstâncias. Por 
conseguinte, a proposta da Comissão de alterar a Decisão n.º 1672/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um Programa Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social deve ser rejeitada.

No relatório sobre o Instrumento de Microfinanciamento Europeu (COM(2009)0333) 
apresenta-se uma forma alternativa de financiar este instrumento.


