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Emenda 1
Traian Ungureanu u Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni - att ta' emenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont il-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
dixxiplina baġitarja u maniġment 
finanzjarju sod, jinħtieġ li jiġu allokati 
mill-ġdid EUR 100 miljun biex tiġi 
ffinanzjata l-faċilità ta' mikrofinanzjar 
Ewropea ġdida għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali – Progress.

(3) Skont il-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
dixxiplina baġitarja u ġestjoni finanzjarja 
soda, fil-każ li ma jiġu allokati ebda 
approprjazzjonijiet addizzjonali, il-faċilità 
ta' mikrofinanzjar Ewropea ġdida, 
għandha tiġi ffinanzjata minn riżorsi 
allokati mill-ġdid minn sorsi baġitarji 
oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-qagħda finanzjarja preżenti hemm bżonn evidenti li tinsab l-aħjar soluzzjoni 
finanzjarja għall-istrument il-ġdid. Minn dan il-lat, għandu jkun hemm aktar 
konsultazzjonijiet biex tinstab soluzzjoni ottimali sabiex il-faċilità tilħaq l-għanijiet tagħha.

Emenda 2
Traian Ungureanu u Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni - att ta' emenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Wara ġew eżaminati l-possibilitajiet 
kollha, għandu jiġi allokat mill-ġdid l-
ammont ta' EUR 100 miljun mill-
Programm Progress, imwaqqaf bid-
Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' 
Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm 
Komunitarju għall-Impjiegi u għas-
Solidarjetà Soċjali – Progress, għall-faċilità 
ta' mikrofinanzjar Ewropea ġdida għall-

(4) Wara eżaminazzjoni dettaljata tal-
possibilitajiet finanzjarji kollha u sabiex 
jinkiseb l-aħjar riżultat finali possibbli kif 
ukoll fil-każ li ma jiġu allokati ebda 
approprjazzjonijiet addizzjonali, l-ammont 
ta' EUR 50 miljun jista' jiġi allokat mill-
ġdid mill-programm Progress, imwaqqaf 
bid-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' 
Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm 
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impjiegi u l-inklużjoni soċjali – Progress. Komunitarju għall-Impjiegi u għas-
Solidarjetà Soċjali – Progress, għall-faċilità 
ta' mikrofinanzjar Ewropea ġdida għall-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali – Progress.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-proġetti l-oħra kollha li diġà huma żviluppati taħt il-qafas Progress, dawn 
jistgħu jkunu fil-periklu jekk l-ammont totali ta' EUR 100 miljun ma jiġix allokat mill-ġdid 
għall-faċilità mikrofinanzjarja.   

Emenda 3
Traian Ungureanu u Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni - att ta' emenda
Artikolu 1
Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE
Artikolu 17 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-qafas finanzjarju sabiex jiġu 
implimentati l-attivitajiet Komunitarji 
msemmija f'din id-Deċiżjoni, għall-perjodu 
ta’ żmien li jibda mill-1 ta' Jannar 2007
sal-31 ta' Diċembru 2013 , huwa b'dan
stabbilit għal EUR 643 250 000.

1. Il-qafas finanzjarju sabiex jiġu 
implimentati l-attivitajiet Komunitarji 
msemmija f'din id-Deċiżjoni, għall-perjodu 
ta’ żmien li jibda mill-1 ta' Jannar 2010
sal-31 ta' Diċembru 2013 , jista' jiġi 
stabbilit għal EUR 643,300,000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta hija bbażata fuq l-allokazzjoni mill-ġdid ta' EUR 50 miljun mil-linja Progress 
għall-faċilità ta' mikrofinanzjar.


