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SKLEP št. 284/2010/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 25. marca 2010
o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno
solidarnost – Progress
in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem fina
nčnem poslovodenju (4) bi bilo treba opraviti prerazpo
reditev iz programa Skupnosti za zaposlovanje in
socialno solidarnost – Progress, ki je bil uveden s
Sklepom št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (5) za financiranje novega Evropskega mikrofinanč
nega instrumenta za zaposlovanje in socialno vključenost
Progress, ustanovljenega s Sklepom št. 283/2010/EU
Evropskega parlamenta in Sveta (6).

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
členov 19(2), 149 in 153(2)(a) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

(4)

Po preučitvi vseh možnosti bi bilo treba 60 milijonov
EUR prerazporediti iz programa Progress na nov
Evropski mikrofinančni instrument Progress.

(5)

Sklep št. 1672/2006/ES bi bilo zato treba ustrezno spre
meniti –

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Komisija je 3. junija 2009 sprejela sporočilo z naslovom
„Skupna zaveza za zaposlovanje“, katerega cilj je okre
pitev sodelovanja med Evropsko unijo in državami
članicami ter med socialnimi partnerji EU pri treh
ključnih prednostnih nalogah, in sicer ohranjanju zapo
slenosti, ustvarjanju novih delovnih mest in spodbujanju
mobilnosti; nadgrajevanje znanja in spretnosti ter uskla
jevanje s potrebami na trgu dela; ter povečanje dostopa
do zaposlitve.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Člen 17(1) Sklepa št. 1672/2006/ES se nadomesti z naslednjim:
„1.
Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Unije iz tega
sklepa v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013
znašajo 683 250 000 EUR.“
Člen 2

(2)

(3)

Da bi brezposelnim ponudili priložnost za nov začetek in
odprli pot do podjetništva nekaterim najbolj prikrajšanim
skupinam v Evropi, tudi ženskam in mladim, je Komisija
predlagala nov evropski mikrofinančni instrument za
zaposlovanje in socialno vključevanje za razvoj mikro
podjetij in socialne ekonomije v okviru skupne pobude
z mednarodnimi finančnimi institucijami, zlasti skupino
Evropske investicijske banke.
V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne
17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom

(1) UL C 318, 23.12.2009, str. 84.
(2) Mnenje z dne 7. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2010 (še ni
objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 8. marca 2010.

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
V Bruslju, 25. marca 2010

Za Evropski parlament
Predsednik

Za Svet
Predsednik

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

(4) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(5) UL L 315, 15.11.2006, str. 1.
(6) Glej stran 1 tega Uradnega lista.

