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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress
(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0340),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 13.2, 129 och 137.2 i EG-fördraget, i 
enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0052/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från budgetutskottet (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och att i samarbete 
med parlamentet vidta lämpliga åtgärder för att kunna lägga fram ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Bakgrund
Progressprogrammet omfattar perioden 2007–2013 och utgör den rättsliga grunden för olika 
gemenskapsutgifter. Programmet inbegriper fyra särskilda gemenskapsprogram för 
genomförande av den socialpolitiska dagordningen (icke-diskriminering, social integration, 
sysselsättning och jämställdhet) och även några budgetposter för arbetsvillkor.

Enligt det interinstitutionella avtalet från 2006 anslogs ytterligare 114 miljoner euro (dagens 
prisnivå) till Progressprogrammet. Denna ökning hade efterfrågats av Europaparlamentet.

I ett meddelande från kommissionen av den 4 mars 2009 (”Främja återhämtning i Europa”) 
beskrivs en rad faktorer som kan hjälpa medlemsstaterna att utarbeta och genomföra effektiva 
sysselsättningspolitiska åtgärder (KOM(2009)0114). Vid Europeiska rådets vårmöte 
fastställdes tre huvudprioriteringar: värna sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja 
rörlighet; höja kompetensen och matcha behoven på arbetsmarknaden; förbättra tillträdet till 
arbetsmarknaden. Vid toppmötet om sysselsättningen den 7 maj utbytte medlemsstaterna 
åsikter om dessa prioriteringar.

Den 3 juni 2009 antog kommissionen ett meddelande om ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning (KOM(2009)0257) i syfte att stärka samarbetet mellan EU och dess 
medlemsstater samt mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i fråga om de 
tre prioriteringar som fastställdes vid Europeiska rådets vårmöte. I detta meddelande lade 
kommissionen fram ett förslag om ett nytt instrument för mikrokrediter för sysselsättning som 
skulle finansieras (100 miljoner euro) med medel från den befintliga budgeten (utan att nämna 
Progressprogrammet) och som genom ett gemensamt initiativ med internationella 
finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, skulle kunna tillföra mer än 
500 miljoner euro.

Kommissionens förslag
Det krävs en ändring av beslut nr 1672/2006/EG för att delar av Progressbudgeten ska kunna 
omfördelas till det nya EU-instrumentet för mikrokrediter. Förslaget är att omfördela 
100 miljoner euro till instrumentet.

Kommissionen påpekar att förslaget om omfördelning kommer att medföra krav på ett mer 
effektivt genomförande, en mer strategisk planering och en mer fokuserad verksamhet inom 
programmet. Man kommer också att behöva främja en ökad samverkan mellan olika 
politikområden och en starkare koppling till andra EU-instrument, t.ex. det transnationella 
samarbetet inom Europeiska socialfonden och stöd till den sociala dialogen. Förslaget 
kommer att leda till mer effektiva och konsekventa EU-insatser som stöder EU:s mål och 
prioriteringar när det gäller sysselsättning och social solidaritet.

Europaparlamentets ståndpunkt
Vid sammanträdet den 3 september 2009 röstade sysselsättningsutskottet om sitt yttrande om 
budgeten för 2010. Utskottet antog ett ändringsförslag som syftar till att skapa en egen 
budgetpost för EU-instrumentet för mikrokrediter. Den ekonomiska och finansiella krisen 
håller i dagsläget på att förvandlas till en sysselsättningskris och en social kris, och 
föredraganden anser med anledning av detta att en omfördelning av Progressanslagen skulle 



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

SV

ge fel signaler eftersom programmet riktar sig till de grupper som är mest utsatta. Det är 
medlemsstaternas och EU:s gemensamma ansvar att på ett så effektivt sätt som möjligt 
genomföra Progressprogrammet under nuvarande omständigheter. Kommissionens förslag om 
ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet (Progress) måste därför förkastas.

I rapporten om EU-instrumentet för mikrokrediter (KOM(2009)0333) beskrivs ett alternativt 
sätt att finansiera instrumentet.


