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PR_COD_1rej

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje 
program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0340),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 13 ods. 2, 129 a 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0052/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
rozpočet (A7-0000/2009),

1. zamieta návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby návrh vzala späť a aby spolu s Parlamentom prijala náležité 
opatrenia s cieľom predložiť nový návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext
Program Progress zahŕňa obdobie rokov 2007 až 2013 a je právnym základom pre rôzne 
výdavky Spoločenstva. Súčasťou programu sú štyri konkrétne akčné programy Spoločenstva 
zamerané na uplatňovanie agendy sociálnej politiky (antidiskriminácie, sociálneho 
začleňovania, zamestnanosti a pohlavia), ako aj mnohé rozpočtové položky týkajúce sa 
pracovných podmienok.

Podľa podmienok medziinštitucionálnej dohody z roku 2006 bola na program Progress 
vyčlenená dodatočná suma vo výške 114 miliónov EUR (v súčasných cenách). Zvýšenie 
žiadal Európsky parlament.

Komisia vydala 4. marca 2009 oznámenie (Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe), 
v ktorom načrtla niekoľko bodov s cieľom pomôcť členským štátom vytvoriť a vykonávať 
účinné politiky zamestnanosti (KOM(2009)0114). Na jarnom zasadnutí Rady boli stanovené 
tri kľúčové priority: zachovanie miery zamestnanosti, vytváranie pracovných miest a podpora 
mobility; zvyšovanie kvalifikácie a jej zlaďovanie s potrebami trhu práce a zlepšovanie 
prístupu k zamestnaniu. Počas samitu EÚ o zamestnanosti zo 7. mája 2009 došlo k výmene 
názorov o týchto prioritách.

Komisia prijala 3. júna 2009 oznámenie o spoločnom záväzku pre zamestnanosť 
(KOM(2009)0257) s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi Európskou úniou a členskými 
štátmi, ako aj medzi sociálnymi partnermi EÚ, pokiaľ ide o tri kľúčové priority, ktoré boli 
stanovené na jarnom zasadnutí Rady. V tomto oznámení Komisia informuje o tom, že 
predloží návrh na nový nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti, na ktorý budú 
vyčlenené prostriedky (100 miliónov EUR) zo súčasného rozpočtu (v ktorom sa nespomína 
program Progress) a ktorý by v rámci spoločnej iniciatívy s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami a najmä so skupinou EIB mohol mobilizovať viac ako 500 miliónov EUR.

Návrh Komisie
Na prerozdelenie časti rozpočtu z programu Progress na európsky nástroj mikrofinancovania 
bude treba prijať zmeny a doplnenia k rozhodnutiu č. 1672/2006/ES. Podľa návrhu sa má na 
tento nástroj prerozdeliť 100 miliónov EUR.

Podľa Komisie bude prerozdelenie vyžadovať, aby bolo vykonávanie programu Progress 
účinnejšie, jeho plánovanie strategickejšie a jeho činnosti cielenejšie. Návrh bude takisto 
vyžadovať ďalšiu podporu prepojenia jednotlivých častí programu podľa jednotlivých oblastí 
politiky a napojenie na iné nástroje EÚ, ako sú nadnárodná spolupráca v rámci Európskeho 
sociálneho fondu alebo podpora pre sociálny dialóg. Zvýši to efektívnosť a dôslednosť 
činnosti EÚ v prospech cieľov EÚ a priorít v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity.

Postoj Parlamentu
Parlament hlasoval o svojom stanovisku k rozpočtu na rok 2010 počas schôdze výboru EMPL 
3. septembra 2009. Výbor prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podľa ktorého má byť 
vytvorená osobitná rozpočtová položka pre európsky nástroj mikrofinancovania. Finančná 
a hospodárska kríza sa v súčasnosti mení na sociálnu krízu a krízu zamestnanosti, a preto sa 
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spravodajca domnieva, že prerozdelenie peňazí z programu Progress vyšle zlý signál, keďže 
Progress sa zameriava na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Členské štáty a EÚ sú 
spoločne zodpovedné za účinné uplatnenie programu Progress za súčasných podmienok. 
Návrh Komisie prijať zmeny a doplnenia k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1672/2006/ES, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej solidarity preto musí byť odmietnutý.

V správe o európskom nástroji mikrofinancovania (KOM(2009)0333) je predstavený 
alternatívny spôsob financovania tohto nástroja.


