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Muudatusettepanek 1
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas 17. mail 2006. Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppega (milles käsitletakse 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist) tuleb olemasolevast 
eelarvest jaotada ümber 100 miljonit eurot
Euroopa tööhõive elavdamise ja sotsiaalse 
kaasamise mikrokrediidirahastu 
„Progress” tarvis.

(3) Kooskõlas 17. mail 2006. aastal
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppega (milles käsitletakse 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist) ja juhul kui ei ole 
eraldatud lisaassigneeringuid, tuleks 
Euroopa mikrokrediidirahastu tarvis 
jaotada ümber muude eelarveallikate 
ressursid.

Or. en

Selgitus

Praegusest finantsolukorrast tingitult on selge vajadus leida uue rahastu jaoks parim 
rahaline lahendus. Seda silmas pidades tuleks pidada täiendavaid konsultatsioone parima 
lahenduse leidmiseks, et rahastu täidaks oma ülesannet.

Muudatusettepanek 2
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pärast kõigi võimalike valikute 
uurimist leitakse, et programmi
„Progress”, millele pandi alus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. 
aasta otsusega nr 1672/2006/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse tööhõive ja 
sotsiaalse solidaarsuse programm 
Progress), eelarvest tuleks ümber jaotada 
100 miljonit eurot uue Euroopa tööhõive 
elavdamise ja sotsiaalse kaasamise 

(4) Pärast kõigi rahastamisvõimaluste 
põhjalikku uurimist ja selleks, et 
saavutada parim lõpptulemus, ning juhul 
kui ei ole eraldatud lisaassigneeringuid, 
võib 50 miljoni euro suuruse summa 
ümber jaotada programmist „Progress”, 
millele pandi alus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsusega 
nr 1672/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programm Progress), eelarvest 
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mikrokrediidirahastu „Progress” tarvis. tuleks ümber jaotada 50 miljonit eurot uue 
Euroopa tööhõive elavdamise ja sotsiaalse 
kaasamise mikrokrediidirahastu „Progress” 
tarvis.

Or. en

Selgitus

Kõik ülejäänud programmi Progress raames arendatud projektid võivad ohtu sattuda, kui 
kogusumma 100 miljonit eurot jaotatakse ümber mikrokrediidirahastu tarvis.  

Muudatusettepanek 3
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1
Otsus 1672/2006/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas otsuses osutatud ühenduse 
meetmete rakendamise rahastamispaketiks 
kehtestatakse 643 250 000 eurot 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. 
detsember 2013.

1. Käesolevas otsuses osutatud ühenduse 
meetmete rakendamise rahastamispaketiks 
võib ajavahemikuks 1. jaanuar 2010 kuni 
31. detsember 2013 kehtestada 
643 300 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Ettepanek põhineb 50 miljoni euro ümberjaotamisel programmist Progress 
mikrokrediidirahastusse. 


