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Ændringsforslag 1
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er i overensstemmelse med den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning 
nødvendigt at overføre 100 mio. EUR fra 
det eksisterende budget til finansiering af
den nye EU-mikrofinansieringsfacilitet til 
fordel for beskæftigelse og social 
integration – Progress.

(3) I overensstemmelse med den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning skal den 
nye EU-mikrofinansieringsfacilitet
finansieres ved at overføre midler fra 
andre budgetkilder, såfremt der ikke 
opføres nye bevillinger.

Or. en

Begrundelse

På grund af den aktuelle økonomiske situation er der et klart behov for at finde den bedste 
økonomiske løsning for det nye instrument. Ud fra denne betragtning bør der gennemføres 
yderligere høringer for at finde frem til den optimale løsning, hvis denne facilitet skal kunne 
leve op til sit formål.

Ændringsforslag 2
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter en gennemgang af alle 
muligheder bør der overføres 100 mio. 
EUR fra Progress-programmet, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. 
oktober 2006 om et fællesskabsprogram for 
beskæftigelse og social solidaritet –
Progress, til den nye EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 

(4) Efter en grundig gennemgang af alle 
finansieringsmuligheder og med henblik 
på at maksimere slutresultatet, og i 
tilfælde af at der ikke opføres nye
bevillinger, kan et beløb på 50 mio. EUR 
overføres fra Progress-programmet, der 
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. 
oktober 2006 om et fællesskabsprogram for 
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beskæftigelse og social integration –
Progress.

beskæftigelse og social solidaritet –
Progress, til den nye EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for 
beskæftigelse og social integration –
Progress.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af alle de øvrige projekter som allerede er udviklet inden for Progress-rammen, 
kan disse komme i fare, hvis et samlet beløb på 100 mio. EUR overføres til 
mikrofinansieringsfaciliteten. 

Ændringsforslag 3
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse – ændringsretsakt
Artikel 1
Afgørelse 1672/2006/EF
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af de 
fællesskabsaktiviteter, der er omhandlet i 
denne afgørelse, er for perioden 1. januar 
2007 til 31. december 2013, fastlagt til 
643 250 000 EUR."

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af de 
fællesskabsaktiviteter, der er omhandlet i 
denne afgørelse, kan for perioden fra 1. 
januar 2010 til 31. december 2013, 
fastlægges til 643 300 000 EUR."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på, at der overføres 50 mio. EUR fra Progress-budgetposten til 
mikrofinansieringsfaciliteten. 


