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Grozījums Nr. 1
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija iestāžu 
nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu vadību jāpārdala 
EUR 100 milj. no esošā budžeta, lai 
finansētu jauno mikrofinansēšanas 
instrumentu nodarbinātības un sociālās 
iekļaušanas jomā ― “Progress”.

(3) Saskaņā ar 2006. gada 17. maija iestāžu 
nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu vadību gadījumā, ja 
netiek piešķirtas papildu apropriācijas,
jauno mikrofinansēšanas instrumentu 
vajadzētu finansēt, pārdalot līdzekļus no 
citiem budžeta avotiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās finanšu situācijas dēļ ir skaidri nepieciešams atrast labāko finanšu risinājumu 
jaunajam instrumentam. No šā viedokļa būtu vajadzīgas turpmākas apspriešanās – nolūkā 
rast optimālu risinājumu, lai ar instrumentu tiktu sasniegti tā mērķi.

Grozījums Nr. 2
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēc visu pieejamo iespēju izskatīšanas 
jāpārdala programmas “Progress”, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu ― Progress, līdzekļi
EUR 100 milj. un jāpiešķir jaunajam 
Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam 
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas 
jomā ― “Progress”.

(4) Pēc visu finansēšanas iespēju rūpīgas 
izskatīšanas un maksimāli iespējamo 
rezultātu iegūšanai, kā arī gadījumā, ja 
netiek piešķirtas papildu apropriācijas,
jāpārdala programmas “Progress”, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmumu 
Nr. 1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas 
Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmu ― Progress, līdzekļi EUR 50 
milj. un jāpiešķir jaunajam Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentam 
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nodarbinātības un sociālās iekļaušanas 
jomā ― “Progress”.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā visus pārējos atbilstīgi instrumentam “Progress” jau izstrādātos projektus, tie 
var būt apdraudēti, ja mikrofinansēšanas instrumentam tiks piešķirti EUR 100 miljoni.

Grozījums Nr. 3
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums – grozījumu akts
1. pants
Lēmums Nr. 1672/2006/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums šajā lēmumā minēto 
Kopienas darbību īstenošanai laikposmam 
no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim ir EUR 643 250 000.

1. Šajā lēmumā minēto Kopienas darbību 
īstenošanai paredzētais finansējums 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim var tikt noteikts
EUR 643 300 000.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma pamatā ir EUR 50 miljonu piešķiršana mikrofinansēšanas instrumentam no 
“Progress” līdzekļiem.


