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Amendement 1
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer dient 100 miljoen euro uit de 
bestaande begroting opnieuw toegewezen 
te worden voor het financieren van de 
nieuwe Europese 
microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale integratie –
Progress.

(3) Overeenkomstig het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 2006 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel 
beheer moet de nieuwe Europese 
microfinancieringsfaciliteit worden 
gefinancierd door herverdeling van 
middelen uit andere begrotingsbronnen, 
in het geval dat er geen extra middelen 
worden toegewezen. 

Or. en

Motivering

Gezien de huidige financiële situatie moet uiteraard de beste financiële oplossing voor het 
nieuwe instrument worden gevonden. Zo gezien moeten er verder overleg plaatsvinden voor 
het vinden van de optimale oplossing om te zorgen dat de faciliteit aan haar doelstellingen 
beantwoordt.

Amendement 2
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Nadat alle mogelijke opties onderzocht 
zijn, is geconcludeerd dat een bedrag van 
100 miljoen euro uit het budget voor het 
Progress-programma, dat is vastgesteld bij 
Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 
tot vaststelling van een communautair 

(4) Na grondig onderzoek van alle 
mogelijkheden voor financiering en voor 
verkrijging van een zo hoog mogelijk 
eindresultaat, en in het geval dat er geen 
extra middelen worden toegewezen, kan 
een bedrag van 50 miljoen euro uit het 
budget voor het Progress-programma, dat 
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programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit – Progress, 
toegewezen dient te worden aan de nieuwe 
Europese microfinancieringsfaciliteit ten 
behoeve van werkgelegenheid en sociale 
integratie – Progress.

is vastgesteld bij Besluit nr. 1672/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 oktober 2006 tot vaststelling van 
een communautair programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit – Progress, toegewezen worden 
aan de nieuwe Europese 
microfinancieringsfaciliteit ten behoeve 
van werkgelegenheid en sociale integratie 
– Progress.

Or. en

Motivering

Bedacht moet worden dat alle andere projecten die reeds binnen het kader van Progress 
worden uitgevoerd, in gevaar kunnen komen als het totale bedrag van 100 miljoen euro naar 
de microfinancieringsfaciliteit wordt overgeheveld.  

Amendement 3
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit - wijzigingsbesluit
Artikel 1
Besluit nr. 1672/2006/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de in dit besluit bedoelde 
communautaire activiteiten voor de periode 
van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2013 bedragen EUR 643 250 000.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de in dit besluit bedoelde 
communautaire activiteiten voor de periode 
van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2013 mogen EUR 643 300 000 bedragen.

Or. en

Motivering

Het voorstel gaat uit van een overheveling van 50 miljoen euro van de Progress-post naar de 
microfinancieringsfaciliteit. 


