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Módosítás 1
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodással összhangban a meglévő 
költségvetésből át kell csoportosítani 
100 millió EUR-t az új európai,
foglalkoztatási és társadalmi integrációs 
célú Progress mikrofinanszírozási eszköz 
finanszírozására.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között létrejött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodással összhangban, abban az
esetben, ha nem különítenek el további 
előirányzatokat, az új európai
mikrofinanszírozási eszközt úgy kell 
finanszírozni, hogy más költségvetési 
forrásokból forrásokat csoportosítanak át.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi pénzügyi helyzet miatt az új eszköz számára meg kell találni a legjobb 
finanszírozási megoldást.  Ebből a szempontból további konzultációkra van szükség az 
optimális megoldás megtalálása érdekében, hogy az eszköz teljesíthesse feladatát.

Módosítás 2
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az összes választási lehetőség 
megvizsgálása alapján 100 millió EUR-t 
át kell csoportosítani a Progress közösségi 
foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási 
program létrehozásáról szóló, 2006. 
október 24-i 1672/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat által 
létrehozott Progress programból az új 
európai, foglalkoztatási és társadalmi 

(4) Az összes finanszírozási lehetőség
alapos megvizsgálása után, és a lehető 
legjobb eredmény elérése érdekében, 
valamint abban az esetben, ha nem 
különítenek el további előirányzatokat, 
50 millió EUR-t át lehet csoportosítani a 
Progress közösségi foglalkoztatási és 
társadalmi szolidaritási program 
létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 
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integrációs célú Progress 
mikrofinanszírozási eszközre.

1672/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat által létrehozott Progress 
programból az új európai, foglalkoztatási 
és társadalmi integrációs célú Progress 
mikrofinanszírozási eszközre.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy a Progress keretében már kidolgozott összes többi projekt 
veszélybe kerülhet, ha 100 millió EUR kerül átcsoportosításra a mikrofinanszírozási eszközre.  

Módosítás 3
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Határozatra irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk
Az 1672/2006/EK határozat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e határozatban említett közösségi 
tevékenységek végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2007. január 1-je és 
2013. december 31-e közötti időszakra
643 250 000 EUR.

(1) Az e határozatban említett közösségi 
tevékenységek végrehajtására szánt 
pénzügyi keretösszeg a 2010. január 1-je és 
2013. december 31-e közötti időszakra
643 300 000 EUR lehet.

Or. en

Indokolás

A javaslat alapja, hogy 50 millió EUR-t csoportosítsanak át a Progress programból a 
mikrofinanszírozási eszközre. 


