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Pakeitimas 1
Traian Ungureanu ir Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo, Komisija siūlo perskirti 
100 mln. EUR turimo biudžeto ir jais 
finansuoti naują Europos užimtumo ir 
socialinės įtraukties mikrolėšų skyrimo
priemonę Progress.

(3) Pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinį Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo, jei nebus skirta papildomų 
asignavimų, nauja Europos mikrolėšų
skyrimo priemonė turėtų būti 
finansuojama perskiriant lėšas iš kitų 
biudžeto šaltinių.

Or. en

Pagrindimas

Esant dabartinei finansinei padėčiai akivaizdu, kad naujajai priemonei reikia rasti geriausią 
finansinį sprendimą. Šiuo požiūriu reikėtų toliau konsultuotis ieškant tinkamiausio sprendimo 
siekiant, kad įgyvendinant priemonę būtų pasiekti tikslai.

Pakeitimas 2
Traian Ungureanu ir Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Apsvarsčius visas galimybes,
100 mln. EUR dydžio suma turi būti 
perskirta iš Progress programos, sukurtos
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Sprendimu Nr. 1672/2006/EB, 
nustatančiu Bendrijos užimtumo ir 
socialinio solidarumo programą – Progress, 
naujai Europos užimtumo ir socialinės 
įtraukties mikrolėšų skyrimo priemonei 
Progress.

(4) Nuodugniai apsvarsčius visas
finansavimo galimybes ir siekiant 
maksimaliai padidinti galutinį rezultatą ir, 
jei nėra skirta papildomų asignavimų, 50 
mln. EUR dydžio suma galėtų būti 
perskirta iš Progress programos, sukurtos
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Sprendimu Nr. 1672/2006/EB, 
nustatančiu Bendrijos užimtumo ir 
socialinio solidarumo programą – Progress, 
naujai Europos užimtumo ir socialinės 
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įtraukties mikrolėšų skyrimo priemonei 
Progress.

Or. en

Pagrindimas

Visų kitų projektų, jau sukurtų pagal Progress programą, įgyvendinimui gali kilti pavojus, jei 
mikrolėšų skyrimo priemonei bus perskirta iš viso 100 milijonų eurų.  

Pakeitimas 3
Traian Ungureanu ir Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis
Direktyva 1672/2006/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame sprendime nurodytai Bendrijos 
veiklai nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. įgyvendinti skirtas 
finansinis paketas yra 643 250 000 EUR

1. Šiame sprendime nurodytai Bendrijos 
veiklai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. įgyvendinti skirtas 
finansinis paketas gali būti 643 300 000 
EUR

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 50 milijonų eurų perskirti iš programos Progress eilutės mikrolėšų skyrimo 
priemonei. 


