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Poprawka 1
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami kwota 100 milionów 
EUR powinna zostać przesunięta z 
obowiązującego budżetu na finansowanie 
nowego europejskiego instrumentu 
mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego – Progress.

(3) Zgodnie z Porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 
2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami, w przypadku gdy 
dodatkowe środki nie zostaną przyznane, 
nowy europejski instrument 
mikrofinansowy należy sfinansować 
poprzez przesunięcie środków z innych 
źródeł budżetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obecną sytuację finansową istnieje wyraźna potrzeba znalezienia najlepszego 
rozwiązania finansowego dla nowego instrumentu. Z tej perspektywy, konieczne byłyby dalsze 
konsultacje w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, aby instrument ten mógł spełniać 
swe cele.

Poprawka 2
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Po zbadaniu wszystkich możliwych 
opcji, kwota 100 mln EUR powinna zostać 
przesunięta z programu Progress, 
utworzonego decyzją nr 1672/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 2006 r. ustanawiającą 
wspólnotowy program na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej –

(4) Po dokładnym zbadaniu wszystkich
możliwości finansowania, aby 
zmaksymalizować ostateczny wynik, i na 
wypadek gdyby dodatkowe środki nie 
zostały przyznane, kwotę 50 mln EUR
można by przesunąć z programu Progress, 
utworzonego decyzją nr 1672/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
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Progress, do nowego europejskiego 
instrumentu mikrofinansowego na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego –
Progress.

października 2006 r. ustanawiającą 
wspólnotowy program na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej –
Progress, do nowego europejskiego
instrumentu mikrofinansowego na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego –
Progress.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając wszystkie inne projekty realizowane obecnie w ramach programu Progress, 
przesunięcie całkowitej kwoty 100 mln EUR na rzecz instrumentu mikrofinansowego mogłoby 
zagrozić ich realizacji.

Poprawka 3
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1
Decyzja 1672/2006/WE
Artykuł 17 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa dla wdrażania 
działań wspólnotowych, o których mowa w 
niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 
stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 
r. wynosi 643 250 000 EUR.

1. Koperta finansowa dla wdrażania 
działań wspólnotowych, o których mowa w 
niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2013 r. może zostać określona 
na kwotę 643 300 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek opiera się na przesunięciu 50 mln EUR z linii programu Progress do nowego 
instrumentu mikrofinansowania.


