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Pozměňovací návrh 1
Traian Ungureanu a Pascale Gruny 

Návrh rozhodnutí - pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s interinstitucionální 
dohodou ze dne 17. května 2006 mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení je třeba přerozdělit 100 milionů 
EUR ze stávajícího rozpočtu a přidělit je 
na financování nové evropské facility 
mikrofinancování v oblasti zaměstnanosti 
a sociálního začleňování – Progress.

(3) V souladu s interinstitucionální 
dohodou ze dne 17. května 2006 mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení by v případě, že nebudou přiděleny 
žádné další prostředky, měla být nová 
evropská facilita mikrofinancování 
financována přerozdělením prostředků 
z jiných rozpočtových zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k současné finanční situaci je zřejmé, že je potřeba najít pro tento nový nástroj 
nejlepší řešení. Z tohoto důvodu by měly proběhnout další konzultace s cílem najít optimální 
řešení, aby facilita mohla plnit svůj účel.

Pozměňovací návrh 2
Traian Ungureanu a Pascale Gruny 

Návrh rozhodnutí - pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Po přezkoumání všech možností by 
měla být částka 100 milionů EUR
přesunuta z programu Progress zřízeného 
rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí program 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu – Progress, na novou evropskou 
facilitu mikrofinancování v oblasti 
zaměstnanosti a sociálního začleňování –

(4) Po důkladném přezkoumání všech 
možností financování a v zájmu co 
nejefektivnějšího konečného výsledku by 
v případě, že nebudou přiděleny žádné 
další prostředky, mohla být částka 50 
milionů EUR přesunuta z programu 
Progres zřízeného rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, 
kterým se zavádí program Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –



PE430.262v02-00 4/4 AM\793034CS.doc

CS

Progress. Progress, na novou evropskou facilitu 
mikrofinancování v oblasti zaměstnanosti a 
sociálního začleňování – Progres.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu všechny další projekty, které jsou již v rámci programu Progres 
vytvořeny a jež by mohly být ohroženy, pokud by se celá částka 100 milionů EUR přesunula 
na financování facility mikrofinancování.

Pozměňovací návrh 3
Traian Ungureanu a Pascale Gruny 

Návrh rozhodnutí - pozměňující akt 
Článek 1
Rozhodnutí č. 1672/2006/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění činností 
Společenství uvedených v tomto 
rozhodnutí od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2013 se stanoví na 643 250 000 
EUR.

1. Finanční krytí pro provádění činností 
Společenství uvedených v tomto 
rozhodnutí od 1. ledna 2010 do 31. 
prosince 2013 lze stanovit na 643 300 000 
EUR.

Or. en

Odůvodnění

Návrh vychází z přesunutí 50 milionů EUR z programu Progres na financování facility 
mikrofinancování.


