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PR_COD_1rej

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 
1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za 
zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0340),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 13(2), 129 in 137(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih 
je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0052/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za 
proračun (A7-0000/2009),

1. zavrne predlog Komisije;

2. poziva Komisijo, naj predlog umakne in skupaj s Parlamentom sprejme ustrezne ukrepe, 
da bi vložila nov predlog;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje
Program Progress pokriva obdobje od 2007 do 2013, služi pa kot pravna podlaga za različna 
področja porabe Skupnosti. Program združuje štiri posebne programe dejavnosti Skupnosti, ki 
pomagajo uresničevati socialno politiko (nediskriminacija, socialno vključevanje, 
zaposlovanje in enakost med spoloma), pa tudi številne proračunske vrstice, ki zadevajo 
delovne razmere.

Po pogojih medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2006 je bilo programu Progress dodeljenih 
dodatnih 114 milijonov EUR (sedanje cene). Dodatna sredstva je zahteval Evropski 
parlament.

Komisija je 4. marca 2009 objavila sporočilo (Spodbujanje okrevanja evropskega 
gospodarstva) v katerem je poudarila številne točke, ki državam članicam pomagajo 
oblikovati in izvajati učinkovite politike zaposlovanja (KOM(2009)0114). Na spomladanskem 
zasedanju Evropskega sveta so bile določene tri ključne prednostne naloge: ohranjanje 
zaposlenosti, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje mobilnosti; nadgrajevanje 
znanja in spretnosti ter usklajevanje s potrebami na trgu dela; ter povečanje dostopa do 
zaposlitve. Na evropskem vrhu o zaposlovanju 7. maja 2009 je bila omogočena izmenjava 
mnenj o teh prednostnih nalogah.

Komisija je 3. junija 2009 sprejela sporočilo o skupni zavezi za zaposlovanje 
(KOM(2009)0257), katerega cilj je okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in državami 
članicami ter med socialnimi partnerji EU pri treh ključnih prednostnih nalogah, ki so bile 
sprejete na spomladanskem zasedanju Sveta. V tem poročilu je Komisija napovedala, da bo 
pripravila predlog za nov mikrofinančni instrument za zaposlovanje, ki bi se financiral (100 
milijonov EUR) iz obstoječega proračuna (program Progress ni omenjen) v okviru skupne 
pobude z mednarodnimi finančnimi institucijami, zlasti s skupino EIB, ta znesek pa bi se 
lahko zvišal na več kot 500 milijonov EUR.

Predlog Komisije
Sprememba Sklepa št. 1672/2006/ES je potrebna, da bi del proračuna programa Progress 
prerazporedili za evropski mikrofinančni instrument. Predlaga se, da bi v ta namen bilo 
prerazporejenih 100 milijonov EUR.

Komisija navaja, da bo za prerazporeditev potrebno učinkovitejše delovanje, bolj strateško 
načrtovanje in bolj osredotočene dejavnosti programa. Predlog bo zahteval tudi nadaljnje 
spodbujanje sodelovanja med področji politike in povezav z drugimi instrumenti EU, kot sta 
čeznacionalno sodelovanje pod okriljem Evropskega socialnega sklada ali podpora za socialni 
dialog. Povečali se bosta učinkovitost in skladnost ukrepov EU v podporo ciljem in 
prednostnim nalogam EU na področjih zaposlovanja in socialne solidarnosti.

Stališče Parlamenta
Na seji Odbora za zaposlovanje 3. septembra 2009 je Parlament glasoval o svojem mnenju 
glede proračuna za leto 2010. Odbor je sprejel predlog spremembe, s katerim se je odprla 
nova proračunska vrstica za evropski mikrofinančni instrument. Finančna in gospodarska 
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kriza se sedaj spreminja v krizo zaposlovanja in socialno krizo, zato poročevalka meni, da 
prerazporeditev denarja iz programa Progress daje napačen vtis, saj je ta program osredinjen 
na najbolj ranljive skupine prebivalstva. Države članice in EU so skupno odgovorne za 
učinkovito izvajanje programa Progress v sedanjih okoliščinah. Zato je treba zavrniti predlog 
Komisije o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 
programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost.

V poročilu o evropskem mikrofinančnem instrumentu (KOM(2009)0333) je predstavljen 
drugačen način financiranja instrumenta.


