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Amendamentul 1
Traian Ungureanu și Pascale Gruny

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 încheiat 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară, 100 de milioane EUR 
din bugetul actual trebuie să fie reafectate 
pentru a finanța noul instrument european 
de microfinanțare în favoarea ocupării 
forței de muncă și a incluziunii sociale –
Progress.

(3) În conformitate cu Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006 încheiat 
între Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară, în cazul în care nu 
sunt alocate noi credite suplimentare, 
noul instrument european de 
microfinanțare ar trebui finanțat prin 
realocarea resurselor din alte surse 
bugetare.

Or. en

Justificare

Dată fiind situația financiară actuală, există o nevoie clară de a găsi pentru noul instrument 
cea mai bună soluție din punct de vedere financiar. Din acest punct de vedere, ar trebui să 
aibă loc consultări suplimentare în scopul identificării soluției optime pentru ca instrumentul 
să își îndeplinească obiectivele.

Amendamentul 2
Traian Ungureanu și Pascale Gruny

Propunere de decizie – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma examinării tuturor opțiunilor 
posibile, rezultă că suma de 100 de 
milioane EUR din cadrul programului 
Progress, creat prin Decizia 
nr. 1672/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
2006 de stabilire a Programului comunitar 
pentru ocuparea forței de muncă și 
solidaritate socială – Progress, ar trebui 

(4) În urma unei examinări aprofundate a 
tuturor posibilităților de finanțare și 
pentru maximizarea rezultatului final, în 
cazul în care nu sunt alocate credite 
suplimentare, suma de 50 de milioane 
EUR din cadrul programului Progress, 
creat prin Decizia nr. 1672/2006/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 2006 de stabilire a 



PE430.262v02-00 4/4 AM\793034RO.doc

RO

reafectată noului instrument european de 
microfinanțare în favoarea ocupării forței 
de muncă și a incluziunii sociale –
Progress.

Programului comunitar pentru ocuparea 
forței de muncă și solidaritate socială –
Progress, ar putea fi reafectată noului 
instrument european de microfinanțare în 
favoarea ocupării forței de muncă și a 
incluziunii sociale – Progress.

Or. en

Justificare

Ținând seama de toate celelalte proiecte care sunt deja dezvoltate în cadrul Progress, acestea 
ar putea fi periclitate în cazul în care o sumă totală de 100 de milioane EUR va fi realocată 
instrumentului de microfinanțare.  

Amendamentul 3
Traian Ungureanu și Pascale Gruny

Propunere de decizie – act de modificare
Articolul 1
Decizia nr. 1672/2006/CE
Articolul 17 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a activităților comunitare 
menționate în prezenta decizie pentru 
perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 
decembrie 2013 este stabilit la EUR 643 
250 000.

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a activităților comunitare 
menționate în prezenta decizie pentru 
perioada de la 1 ianuarie 2010 la 31 
decembrie 2013 poate fi stabilit la 643 300 
000 EUR.

Or. en

Justificare

Propunerea se bazează pe realocarea sumei de 50 de milioane EUR de la linia bugetară 
Progress la instrumentul de microfinanțare. 


