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Ändringsförslag 1
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I linje med det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning behöver 100 
miljoner euro omfördelas från den 
befintliga budgeten för att finansiera det 
nya EU-instrumentet för mikrokrediter för 
sysselsättning och social inkludering –
Progress.

(3) I linje med det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning bör det nya 
EU-instrumentet för mikrokrediter, om 
inga ytterligare anslag tilldelas, 
finansieras genom att medel omfördelas 
från andra budgetkällor.

Or. en

Motivering

På grund av den nuvarande ekonomiska situationen finns det ett tydligt behov av att hitta den 
bästa finansiella lösningen för instrumentet. Det behövs därför fortsatta samråd för att hitta 
en optimal lösning så att mikrokreditinstrumentet ska kunna fylla sitt syfte. 

Ändringsförslag 2
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Efter att alla möjligheter undersökts
anses det att 100 miljoner euro bör 
omfördelas från Progress-programmet, som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1672/2006/EG av 
den 24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress, till det nya 
EU-instrumentet för mikrokrediter för 
sysselsättning och social inkludering –

(4) Efter en noggrann undersökning av
alla finansiella möjligheter och för att 
förbättra slutresultatet anses det, om inga 
ytterligare anslag tilldelas, att 50 miljoner 
EUR skulle kunna omfördelas från 
Progress-programmet, som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1672/2006/EG av 
den 24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 



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

SV

Progress. social solidaritet – Progress, till det nya 
EU-instrumentet för mikrokrediter för 
sysselsättning och social inkludering –
Progress.

Or. en

Motivering

Alla övriga projekt som redan utvecklats inom ramen för Progress-programmet skulle kunna 
äventyras om det totala beloppet på 100 miljoner euro omfördelas till 
mikrokreditinstrumentet.

Ändringsförslag 3
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1
Beslut nr 1672/2006/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i 
detta beslut för perioden 1 januari 2007–
31 december 2013 fastställs härmed till 
643 250 000 EUR.

1. Finansieringsramen för genomförande 
av de gemenskapsåtgärder som avses i 
detta beslut för perioden 1 januari 2010–
31 december 2013 kan fastställas till 
643 300 000 EUR.

Or. en

Motivering

Förslaget är att omfördela 50 miljoner euro från budgetposten för Progress-programmet till 
mikrokreditinstrumentet.


