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Alteração 1
Traian Ungureanu e Pascale Gruny

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Acordo 
Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, em matéria de disciplina 
orçamental e boa gestão financeira, é 
necessário reafectar 100 milhões de euros 
do orçamento existente para financiar o 
novo instrumento financeiro para o 
emprego e a inclusão social «Progress».

(3) Em conformidade com o Acordo 
Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, em matéria de disciplina 
orçamental e boa gestão financeira, caso 
não sejam atribuídas dotações adicionais,
o novo instrumento financeiro deve ser 
financiado pela reafectação de recursos 
de outras fontes orçamentais.

Or. en

Justificação

Dada a actual situação financeira existe uma necessidade evidente de encontrar a melhor 
solução financeira para o novo instrumento. Deste ponto de vista, dever-se-ão realizar novas 
consultas para encontrar a solução ideal a fim de que o instrumento atinja os seus objectivos.

Alteração 2
Traian Ungureanu e Pascale Gruny

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Considerando todas as opções 
possíveis, o montante de 100 milhões de 
euros deverá ser reafectado ao programa 
«Progress», criado pela Decisão n.º 
1672/2006/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 2006, que 
estabelece um Programa Comunitário para 
o Emprego e a Solidariedade Social 
Progress, a favor do novo mecanismo 
microfinanceiro para o emprego e a 

(4) Após um exame aprofundado de todas 
as possibilidades de financiamento e para 
optimizar o resultado final, e caso não 
sejam atribuídas dotações adicionais, o 
montante de 50 milhões de euros poderia
ser reafectado do programa «Progress», 
criado pela Decisão n.º 1672/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 2006, que estabelece um 
Programa Comunitário para o Emprego e a 
Solidariedade Social Progress, a favor do 
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inclusão social «Progress». novo mecanismo microfinanceiro para o 
emprego e a inclusão social «Progress».

Or. en

Justificação

Tendo em conta todos os outros projectos já desenvolvidos ao abrigo do quadro Progress, 
estes poderiam ser postos em perigo se um total de 100 milhões de euros fosse reafectado ao 
mecanismo microfinanceiro.  

Alteração 3
Traian Ungureanu e Pascale Gruny

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1
Decisão n.º 1672/2006/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
realização das actividades comunitárias a 
que se refere a presente decisão, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2007 e 31 de Dezembro de 2013, é de 
643 250 000 euros.

1. O enquadramento financeiro para a 
realização das actividades comunitárias a 
que se refere a presente decisão, para o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, 
poderá ser de 643 300 000 euros.

Or. en

Justificação

A proposta baseia-se na reafectação de 50 milhões de euros do programa Progress para o 
instrumento microfinanceiro. 


