
PR\788972RO.doc PE427.994v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2009/0091(COD)

9.9.2009

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de 
muncă și solidaritate socială – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Kinga Göncz



PE427.994v01-00 2/7 PR\788972RO.doc

RO

PR_COD_1rej

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate 
socială – Progress
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0340),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2), articolul 129 și 
articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C7-0052/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2009),

1. respinge propunerea Comisiei;

2. invită Comisia să își retragă propunerea și să efectueze, împreună cu Parlamentul, 
demersurile necesare pentru a prezenta o nouă propunere;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.



PE427.994v01-00 6/7 PR\788972RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Istoricul dosarului
Programul Progress acoperă perioada 2007 - 2013 și servește drept temei juridic pentru 
diferite cheltuieli comunitare. Programul cuprinde patru programe de acțiune comunitară 
specifice sprijinind punerea în aplicare a agendei politicii sociale (Antidiscriminare, 
Incluziune socială, Ocuparea forței de muncă și Egalitatea de șanse între femei și bărbați), 
precum și o serie de linii bugetare în ceea ce privește condițiile de lucru.

În temeiul Acordului interinstituțional din 2006, programului Progress i-a fost alocată o sumă 
suplimentară de 114 milioane EUR (prețuri curente). Majorarea a fost solicitată de 
Parlamentul European.

Comisia a publicat la 4 martie 2009 o comunicare intitulată „Stimularea redresării economice 
europene”, în care se subliniază o serie de elemente destinate sprijinirii statelor membre în 
elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficiente de ocupare a forței de muncă 
(COM(2009)0114). Consiliul de primăvară a stabilit trei priorități-cheie: menținerea nivelului 
de ocupare a forței de muncă, crearea de locuri de muncă și promovarea mobilității; 
îmbunătățirea competențelor și satisfacerea nevoilor piețelor forței de muncă; și creșterea 
accesului la un loc de muncă. În cadrul reuniunii la nivel înalt privind ocuparea forței de 
muncă din 7 mai 2009 a avut loc un schimb de opinii în privința acestor priorități.

La 3 iunie 2009, Comisia a adoptat o comunicare privind „Un angajament comun pentru 
ocuparea forței de muncă” (COM(2009)0257), în scopul de a consolida cooperarea între 
Uniunea Europeană și statele membre, precum și între partenerii sociali din UE în privința 
celor trei priorități-cheie stabilite de Consiliul de primăvară. În această comunicare, Comisia a 
anunțat că va prezenta o propunere în vederea unui nou instrument de microfinanțare pentru 
ocuparea forței de muncă, care va fi finanțat (100 de milioane EUR) din bugetul actual 
(nemenționând programul Progress) și care ar putea duce la mobilizarea a peste 500 de 
milioane EUR în cadrul unei inițiative comune cu instituțiile financiare internaționale, în 
special cu grupul BEI.

Propunerea Comisiei
Este necesară modificarea Deciziei nr. 1672/2006/CE, în vederea realocării unei părți din 
bugetul Progress instrumentului european de microfinanțare. Propunerea constă în realocarea 
a 100 de milioane EUR instrumentului.

Comisia afirmă că realocarea va impune programului Progress să fie mai eficient în 
funcționare, mai strategic în planificare și mai bine orientat în activitățile sale. De asemenea, 
propunerea va impune o intensificare a promovării cooperării orizontale între secțiunile sale, 
precum și legături cu alte instrumente comunitare, cum ar fi cooperarea transnațională în 
cadrul Fondului social european sau favorizarea dialogului social. În sfârșit, această măsură 
va spori eficiența și coerența acțiunii comunitare în sprijinul obiectivelor și priorităților UE în 
domeniul ocupării forței de muncă și al solidarității sociale.

Poziția Parlamentului
În cursul reuniunii Comisiei EMPL din 3 septembrie 2009, aceasta a votat avizul său în ceea 
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ce privește bugetul 2010. Comisia a adoptat un amendament prin care se deschide o linie 
bugetară distinctă pentru instrumentul european de microfinanțare. Criza financiară și 
economică se transformă acum într-o criză socială și la nivelul ocupării forței de muncă, 
raportoarea fiind, prin urmare, de opinie că realocarea fondurilor din cadrul programului 
Progress dă un semnal greșit, întrucât programul Progress se adresează celor mai vulnerabile 
grupuri. Statelor membre și UE le revine responsabilitatea comună de a pune în aplicare 
programul Progress în mod eficient, în condițiile prezente. Prin urmare, propunerea Comisiei 
de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială 
trebuie respinsă.

În raportul privind instrumentul european de microfinanțare (COM(2009)0333) se prezintă o 
modalitate alternativă de finanțare a instrumentului.


