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Predlog spremembe 1
Traian Ungureanu in Pascale Gruny

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V skladu z Medinstitucionalnim 
sporazumom z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju je treba
prerazporediti 100 milijonov EUR iz 
obstoječega proračuna za financiranje 
novega evropskega mikrofinančnega 
instrumenta za zaposlovanje in socialno 
vključevanje – Progress.

(3) V skladu z Medinstitucionalnim 
sporazumom z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju je treba, v 
primeru, da niso odobrena dodatna 
sredstva, novi evropski mikrofinančni 
instrument financirati s prerazporeditvijo 
sredstev iz drugih virov proračuna.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi sedanjih finančnih razmer je jasno, da je treba najti najboljšo finančno rešitev za novi 
instrument. S tega vidika se je treba dodatno posvetovati, da bi našli najboljšo rešitev, kako 
doseči, da bodo cilji instrumenta doseženi. 

Predlog spremembe 2
Traian Ungureanu in Pascale Gruny

Predlog sklepa – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Po preučitvi vseh možnosti je treba 
100 milijonov EUR prerazporediti iz 
programa Progress, vzpostavljenega s 
Sklepom št. 1672/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 
o uvedbi programa Skupnosti za 
zaposlovanje in socialno solidarnost –
Progress na nov evropski mikrofinančni 
instrument za zaposlovanje in socialno 

(4) Po podrobni preučitvi vseh finančnih 
možnosti in za čim boljši končni izid ter če 
niso odobrena dodatna sredstva, se lahko 
50 milijonov EUR prerazporedi iz 
programa Progress, vzpostavljenega s 
Sklepom št. 1672/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 
o uvedbi programa Skupnosti za 
zaposlovanje in socialno solidarnost –
Progress na novi evropski mikrofinančni 
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vključevanje – Progress. instrument za zaposlovanje in socialno 
vključevanje – Progress.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da bi bili vsi drugi projekti, ki so že razviti v okviru programa Progress, 
ogroženi, če bo ves znesek 100 milijonov EUR prerazporejen za mikrofinančni instrument.

Predlog spremembe 3
Traian Ungureanu in Pascale Gruny

Predlog sklepa – akt o spremembi
Člen 1
Sklep št. 1672/2006/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa za 
obdobje od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013 znašajo 
643 250 000 EUR.“

1. Finančna sredstva za izvajanje 
dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa v 
obdobju od 1. januarja 2010 do 31. 
decembra 2013 lahko znašajo 
643.300.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Predlog temelji na  prerazporeditvi 50 milijonov EUR iz vrstice za program Progress na 
mikrofinančni instrument.


