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Tarkistus 1
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission kesken tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen mukaisesti nykyisestä 
talousarviosta on tarpeen osoittaa
uudelleen 100 miljoonaa euroa työllisyyttä 
ja sosiaalista osallisuutta koskevan uuden 
eurooppalaisen Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn rahoittamiseen.

(3) Talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission kesken tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen mukaisesti, ellei 
lisämäärärahoja ei ole osoitettu, uusi 
eurooppalainen mikrorahoitusjärjestely 
olisi rahoitettava osoittamalla uudelleen
resursseja muista budjettilähteistä.

Or. en

Perustelu

Nykyisen taloustilanteen vuoksi uudelle välineelle olisi löydettävä paras rahoitusratkaisu. 
Tämän saavuttamiseksi olisi järjestettävä lisäkuulemisia parhaan ratkaisun löytämiseksi niin, 
että järjestely voi täyttää tehtävänsä.

Tarkistus 2
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kaikkien vaihtoehtojen tarkastelemisen 
perusteella Progress-ohjelmasta, joka 
perustettiin työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-
ohjelman perustamisesta 24 päivänä 
lokakuuta 2006 tehdyllä päätöksellä N:o 
1672/2006/EY, olisi osoitettava uudelleen
100 miljoonan euron määrä työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskevaan uuteen 

(4) Kaikkien rahoitusvaihtoehtojen 
perusteellisen tarkastelemisen perusteella
ja parhaan mahdollisen lopputuloksen 
saamiseksi, ja mikäli lisämäärärahoja ei 
ole osoitettu, Progress-ohjelmasta, joka 
perustettiin työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-
ohjelman perustamisesta 24 päivänä 
lokakuuta 2006 tehdyllä päätöksellä N:o 
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eurooppalaiseen Progress-
mikrorahoitusjärjestelyyn.

1672/2006/EY, voitaisiin osoittaa
uudelleen 50 miljoonan euron määrä 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevaan uuteen eurooppalaiseen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn.

Or. en

Perustelu

Progress-ohjelman puitteissa kehitetyt muut hankkeet saattavat joutua vaaraan, jos 100 
miljoonan euron kokonaismäärä osoitetaan uudelleen mikrorahoitusjärjestelyyn. 

Tarkistus 3
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla
Päätös N:o 1672/2006/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön 
toimien toteuttamiseksi 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisenä aikana varatut 
rahoituspuitteet ovat 643 250 000 euroa.

1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön 
toimien toteuttamiseksi 1 päivän 
tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisenä aikana varatut 
rahoituspuitteet voivat olla 643 300 000
euroa.

Or. en

Perustelu

Ehdotus perustuu siihen, että Progress-budjettikohdasta osoitetaan uudelleen 50 miljoonaa 
euroa mikrorahoitusjärjestelyyn. 


