
AM\793034EL.doc PE430.262v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2009/0091(COD)

13.10.2009

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 3

Σχέδιο έκθεσης
Kinga Göncz
(PE427.994v01-00)

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος 
για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress

Πρόταση απόφασης
(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))



PE430.262v02-00 2/4 AM\793034EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\793034EL.doc 3/4 PE430.262v02-00

EL

Τροπολογία 1
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία 
της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 100 
εκατ. ευρώ πρέπει να ανακατανεμηθούν 
από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό στη 
χρηματοδότηση ενός νέου μέσου 
μικροχρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη –
Progress.

(3) Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία 
της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και 
εφόσον δεν διατίθεται καμία επιπρόσθετη 
πίστωση, θα πρέπει, στην περίπτωση 
αυτή, το νέο μέσο μικροχρηματοδοτήσεων 
της ΕΕ να χρηματοδοτηθεί μέσω της 
ανακατανομής πόρων από άλλες 
δημοσιονομικές πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, είναι σαφώς ανάγκη να εξευρεθεί η 
καλύτερη δυνατή χρηματοδοτική λύση για το νέο μέσο. Από αυτή την άποψη, είναι ανάγκη να 
υπάρξουν περαιτέρω διαβουλεύσεις προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση που θα 
επιτρέψει στο μέσο να επιτύχει τους στόχους του.

Τροπολογία 2
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Αφού εξετάστηκαν όλες οι πιθανές 
επιλογές, κρίθηκε ότι το ποσό των 100 
εκατ. ευρώ πρέπει να μεταφερθεί από το 
πρόγραμμα Progress, το οποίο θεσπίστηκε 
με την απόφαση αριθ. 672/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, 

(4) Αφού εξεταστούν επισταμένως όλες οι 
χρηματοδοτικές λύσεις,  προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα 
και εφόσον δεν διατίθεται καμία 
επιπρόσθετη πίστωση, το ποσό των 50 
εκατ. ευρώ θα μπορούσε να μεταφερθεί 
από το πρόγραμμα Progress, το οποίο 
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για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος 
για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη – Ρrogress, στο νέο μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη –
Progress.

θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 
672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση 
κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη – Ρrogress, στο νέο μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη –
Progress

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν λάβουμε υπόψη όλα τα υπόλοιπα σχέδια που βρίσκονται εν εξελίξει στο πλαίσιο του 
Progress, καθίσταται σαφής ο κίνδυνος να απειληθεί η χρηματοδότησή τους εάν μεταφερθούν 
100 εκατ. ευρώ στο μέσο μικροχρηματοδοτήσεων.  

Τροπολογία 3
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1
Απόφαση 1672/2006/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων που 
σημειώνονται στην παρούσα απόφαση για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται σε
643 250 000 ευρώ.»

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή των κοινοτικών δράσεων που 
σημειώνονται στην παρούσα απόφαση για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013 ορίζεται σε
643.300.000 ευρώ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση βασίζεται στην ανακατανομή 50 εκατ. ευρώ από το κονδύλι του Progress στο μέσο 
μικροχρηματοδοτήσεων.


