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Изменение 1
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление е 
необходимо да бъдат преразпределени 
100 млн. EUR от съществуващия 
бюджет с цел финансиране на новия
Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост 
и социално приобщаване — „Прогрес“.

(3) В съответствие с 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление, в 
случай че не бъдат отпуснати 
допълнителни бюджетни кредити,
новият европейски механизъм за 
микрофинансиране следва да бъде 
финансиран чрез преразпределение на 
средства от други бюджетни 
източници.

Or. en

Обосновка

Поради настоящата финансова ситуация съществува ясна необходимост от това, да 
бъде намерено най-доброто финансово решение за новия инструмент. От тази гледна 
точка следва да се проведат допълнителни консултации за намиране на оптималното 
решение, така че механизмът да изпълни своите цели.

Изменение 2
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След като бяха разгледани всички 
възможни варианти, следва да бъдат 
преразпределени 100 млн. EUR от 
програмата „Прогрес“, създадена с 
Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 

(4) Въз основа на задълбочено 
проучване на всички възможности за 
финансиране и с цел максимизиране 
на крайния резултат, в случай че не 
бъдат отпуснати допълнителни 
бюджетни кредити, сумата от
50 млн. евро би могла да бъде 



PE430.262v01-00 4/4 AM\793034BG.doc

BG

програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
към новия Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване — „Прогрес“.

преразпределена от програмата 
„Прогрес“, създадена с 
Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
към новия Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване — „Прогрес“.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид всички други проекти, които вече са разработени в рамките на 
програмата „Прогрес“, те могат да бъдат застрашени, ако общата сума от 100 
млн. евро бъдат преразпределени за механизма за микрофинансиране.

Изменение 3
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1
Решение № 1672/2006/ЕО
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
дейностите на Общността съгласно 
настоящото решение за периода от 
1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. 
е в размер 643 250 000 EUR.“

1. Финансовият пакет за изпълнение на 
дейностите на Общността съгласно 
настоящото решение за периода от 
1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. 
може да бъде в размер на 
643 300 000 евро.“

Or. en

Обосновка

Предложението се основава на преразпределението на 50 милиона евро от 
програмата „Прогрес“ за механизма за микрофинансиране.


