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Изменение 21
Thomas Händel

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщението на Комисията от 24 
май 2006 г., озаглавено „Насърчаване 
на достойни условия на труд за 
всички: приносът на ЕС за 
осъществяването на програмите за 
достойни условия на труд в целия 
свят“ (COM(2006)0249), изтъкна 
важността на достойните условия 
на труд за всички, като резолюцията 
на Парламента от 23 май 2007 г. 
потвърди същото,

Or. en

Изменение 22
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в 
неблагоприятно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна 
заетост, но нямат достъп до 
кредитиране.

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период, и на 
тези, които не са кредитоспособни и 
не разполагат с капиталови ресурси, и 
следователно нямат достъп до 
кредитиране.
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Or. en

Изменение 23
Marian Harkin

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
и достъпността на микрокредити до 
достатъчна степен и в рамките на 
разумен срок, така че да се отговори на 
високото търсене от страна на тези, 
които най-много се нуждаят от това в 
настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

Or. en

Изменение 24
Sergio Gaetano Cofferati и Silvia Costa

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на завишеното търсене от 
страна на тези, които най-много се 
нуждаят от това в настоящия кризисен 
период, и тези, които са изключени 
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положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

от традиционния кредитен пазар, т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, които желаят да стартират 
или разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране, при 
което следва активно да се прилага 
принципът на равни възможности за 
жените и мъжете по отношение на 
достъпа до механизми за 
микрокредитиране.

Or. it

Изменение 25
Pervenche Berès

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на завишеното търсене от 
страна на тези, които най-много се 
нуждаят от това в настоящия кризисен 
период и тези, които са изключени от 
традиционния кредитен пазар, т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

Or. fr

Обосновка

За предпочитане е по-широко определение на целевото население.
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Изменение 26
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни или хора в неблагоприятно 
положение, включително младежите, 
които желаят да стартират или 
разработят микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост, но 
нямат достъп до кредитиране.

(3) Необходимо е да бъдат укрепени 
текущите общностни и национални 
усилия с цел да се увеличи предлагането 
на микрокредити до достатъчна степен и 
в рамките на разумен срок, така че да се 
отговори на високото търсене от страна 
на тези, които най-много се нуждаят от 
това в настоящия кризисен период т.е. 
безработни лица, които желаят да 
стартират или разработят 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост, но нямат достъп 
до кредитиране.

Or. en

Обосновка

Изброяването на потенциалните групи в рамките на целевата област от лица, които 
могат да се възползват от тези заеми, може да породи нови разисквания, основани на 
твърдения за дискриминация. С цел избягване на това считаме, че е по-добре мерките 
да са насочени към общата целева група, която е засегната понастоящем от кризата.  

Изменение 27
Thomas Mann

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Определен дял от 
микрокредитите, отпускани на лица 
в неравностойно положение, се 
предоставя от нетърговски 
институции за микрофинансиране и 
социално ангажирани банки.
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Or. en

Изменение 28
Pervenche Berès

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Увеличаването на предлагането 
на микрокредити за хора в затруднено 
положение, които нямат достъп до 
кредит, не може да служи като 
палиативна мярка срещу 
недостатъците на банковите пазари, 
които следва да бъдат преодолени.

Or. fr

Обосновка

Развитието на микрокредитирането трябва да бъде допълнителен инструмент, а не 
алтернатива на традиционния банков пазар. Недостатъците на последния не могат 
да бъдат премълчавани и пренебрегвани поради развитието на микрокредитирането. 

Изменение 29
Veronica Lope Fontagné

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Съществува широк кръг от 
институции, търговски и 
нетърговски, които могат да 
предлагат микрокредити. В ЕС 
повечето микрокредити, отпускани 
на лица в неравностойно положение, 
се предоставят от нетърговски 
институции за микрофинансиране 
или социално ангажирани търговски 
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финансови институции;  тези 
доставчици се нуждаят от 
допълнителна подкрепа, за да могат 
да отговорят на сегашните равнища 
на търсене. 

Or. es

Изменение 30
Alejandro Cercas и Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В Европейския съюз повечето 
микрокредити, отпускани на лица в 
неравностойно положение, се 
предоставят от нетърговски 
институции за микрофинансиране и 
социално ангажирани банки, и по 
тази причина тези доставчици се 
нуждаят от допълнителна подкрепа, 
за да могат да отговорят на 
сегашните равнища на търсене.

Or. en

Изменение 31
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, включително за 

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, които не са 
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младежите. Освен съществуващите 
инструменти са необходими 
специфични действия за допълнително 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване посредством 
укрепващи мерки, предприети от 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд, 
както и други международни 
финансови институции, без да бъдат 
засягани мерките на държавите-членки. 
Поради това Комисията обяви 
предложение за нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се 
разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

кредитоспособни и не разполагат с 
капиталови ресурси, и следователно 
нямат достъп до кредитиране. Освен 
съществуващите инструменти са 
необходими специфични действия за 
допълнително задълбочаване на 
икономическото и социалното 
сближаване, без да бъдат засягани 
мерките на държавите-членки. Поради 
това Комисията обяви предложение за 
нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се 
разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната и солидарната икономика, 
както и микропредприятията.

Or. en

Изменение 32
Marian Harkin

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, включително за 
младежите. Освен съществуващите 
инструменти са необходими 
специфични действия за допълнително 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване посредством 
укрепващи мерки, предприети от 
Европейската инвестиционна банка и 

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, т.е. лицата, които 
изпитват затруднения във връзка с 
достъпа до традиционни финансови 
услуги. Освен съществуващите 
инструменти са необходими 
специфични действия за допълнително 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване посредством 
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Европейския инвестиционен фонд, 
както и други международни финансови 
институции, без да бъдат засягани 
мерките на държавите-членки. Поради 
това Комисията обяви предложение за 
нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се 
разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

укрепващи мерки, предприети от 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд, 
както и други международни финансови 
институции, без да бъдат засягани 
мерките на държавите-членки. Поради 
това Комисията обяви предложение за 
нов механизъм на ЕС за 
микрофинансиране, с който да се 
разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

Or. en

Обосновка

Понятието „в неравностойно положение” е неясно и би могло да се тълкува 
погрешно. Конкретното включване на „младежи” е прекалено ограничаващо и не 
обхваща други уязвими групи в обществото.

Изменение 33
Sergio Gaetano Cofferati и Silvia Costa

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, включително за младежите. 
Освен съществуващите инструменти са 
необходими специфични действия за 
допълнително задълбочаване на 
икономическото и социалното 
сближаване посредством укрепващи 

(4) Съобщението на Комисията, 
озаглавено „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, подчерта 
необходимостта да бъде даден нов шанс 
на безработните и да се открие пътя към 
предприемачеството за някои от групите 
в Европа в най-неравностойно 
положение, включително за младежите.
Освен съществуващите инструменти са 
необходими специфични действия за 
допълнително задълбочаване на 
икономическото и социалното 
сближаване посредством укрепващи 
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мерки, предприети от Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд, както и други 
международни финансови институции, 
без да бъдат засягани мерките на 
държавите-членки. Поради това 
Комисията обяви предложение за нов 
механизъм на ЕС за микрофинансиране, 
с който да се разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията.

мерки, предприети от Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд, както и други 
международни финансови институции, 
без да бъдат засягани мерките на 
държавите-членки. Поради това 
Комисията обяви предложение за нов 
механизъм на ЕС за микрофинансиране, 
с който да се разшири обсегът на 
микрофинансирането по отношение на 
особено изложените на риск групи и да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
развитието на предприемачеството, 
социалната икономика и 
микропредприятията. За да се 
гарантира ефективността на  
механизма за микрокредитиране, 
устойчивостта на резултатите, 
достигането на механизма до 
потенциалните бенефициери и 
превръщането му в елемент от 
икономическата политика и 
местното развитие, е желателно 
държавите-членки да изградят 
национални звена за връзка, които да 
координират, оценяват и наблюдават 
всички мерки, които се изпълняват, за 
да се осигури правилното им 
използване и за да се предотврати 
разпиляването им.

Or. it

Обосновка

Държавите-членки трябва да координират, посредством специално звено, 
използването на микрокредитите на национално и местно равнище, за да се 
гарантира ефективността и трайното въздействие на механизма върху заетостта и 
социалното приобщаване.
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Изменение 34
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В много случаи доставчиците на 
микрокредити в Европа са търговски 
банки  и те следва да се превърнат във 
важни партньори по проекта, с оглед 
да се възвърне доверието на 
кредитния пазар, като се поставя 
основен акцент върху клиентите, 
които не са кредитоспособни.

Or. en

Обосновка

В много държави-членки търговските банки отпускат заемите за микропредприятия 
и за новосъздадени дружества. Големият риск, който представлява 
микрокредитирането във връзка с настоящата криза на ликвидността, направи 
банките още по-предпазливи в техните действия, като това се отрази  в 
ограничаване на кредитирането и блокиране на кредитния сектор. Тяхното участие в 
проекта ще доведе и до преодоляване на пречките пред кредитирането и 
установяване на доверие.

Изменение 35
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Институциите за 
микрофинансиране следва да 
преследват единствено социални цели 
и да се ангажират да спазват 
регулаторните стандарти в сектора.

Or. fr
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Изменение 36
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б)  Наред с трудностите при 
получаването на достъп до кредит, 
социалното изключване и несигурност 
са сред основните пречки пред 
създаването и развитието на 
микропредприятия. Европейските 
инструменти за микрофинансиране 
могат да допринесат за оказването на 
подкрепа на структурите на 
социалната икономика, които 
помагат на социално изключените 
лица да се реинтегрират в 
обществото и да придобият основни 
умения, необходими за изпълнението 
на траен бизнес проект. 

Or. fr

Изменение 37
Traian Ungureanu

Предложение за решение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Механизмът следва да бъде 
съсредоточен върху онези действия, 
които могат да доведат до ефект на 
разпространението и икономия от 
мащаба чрез взаимното обвързване на 
финансираните икономически 
дейности с цел максимално 
увеличаване на резултата по 
отношение на общото богатство;

Or. en
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Обосновка

Като се имат предвид наскоро проведените изследвания, съществува ясна 
положителна връзка между малките икономически дейности, които са 
взаимосвързани. При тези обстоятелства създаването на платформа би могло да 
осигури по-безопасно развитие на новосъздадените и развиващите се 
микропредприятия, тъй като те ще се конкурират помежду си, но същевременно те 
могат да станат партньори при хоризонталния подход.

Изменение 38
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Използването на ресурси на 
Общността е целесъобразно и отговаря 
на Резолюцията на Европейския 
парламент от март 2009 г. Освен това 
подобен механизъм с поле на действие 
целия ЕС ще има за резултат 
концентриран „ефект на лоста“ и се 
избягва разпръснатият подход, като 
по този начин се увеличава 
предлагането на микрофинансиране 
във всички държави-членки. За да се 
извлече изгода от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално Групата 
на ЕИБ (Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд), механизмът за 
микрофинансиране „Прогрес“ се 
създава на основата на съвместното 
управление.

(5) Използването на ресурси на 
Общността е целесъобразно и отговаря 
на Резолюцията на Европейския 
парламент от март 2009 г. 

Or. en
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Изменение 39
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) За да се гарантира, че 
механизмът изпълнява своето 
предназначение, установените в 
настоящото решение критерии 
относно целите на механизма и 
допустимите действия и 
бенефициери трябва да се разглеждат 
въз основа на равнопоставеност, 
съгласно предварително определени 
финансови критерии.

Or. en

Изменение 40
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Действията, финансирани чрез 
посочения механизъм, следва да бъдат 
съгласувани и съвместими с другите 
политики на Общността и да са в 
съответствие с разпоредбите на 
Договора и на приетите съгласно него 
актове. Дейностите на механизма следва 
да допълват други интервенции на 
Общността, по-специално финансовите 
инструменти на РПКИ, JASMINE и 
Европейския социален фонд.

(6) Действията, финансирани чрез 
посочения механизъм, следва да бъдат 
съгласувани и съвместими с другите 
политики на Общността и да са в 
съответствие с разпоредбите на 
Договора и на приетите съгласно него 
актове. Дейностите на механизма следва 
да допълват други интервенции на 
Общността, по-специално финансовите 
инструменти на РПКИ, JASMINE, 
ЕЗФРСР, ЕФРР и Европейския 
социален фонд.

Or. en
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Изменение 41
Pervenche Berès

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Когато мерките се финансират 
посредством настоящия механизъм, 
предприятията следва да получават 
индивидуална консултация и 
техническа помощ, за да се гарантира 
устойчивостта на подкрепяните
мерки. Желателно е 
микрофинансирането да бъде 
съпроводено от подходящи банкови 
продукти и услуги.

Or. fr

Обосновка

Подкрепата е много важна при започването на всякакъв бизнес, особено когато 
целевата група има затруднения.

Изменение 42
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Мерките, финансирани 
посредством настоящия механизъм, 
следва да съответстват на 
препоръките на Международната 
организация на труда и да позволяват 
консултирането и предоставянето на 
финансово обучение, необходимо за 
получателите на микрокредити. 

Or. fr
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Изменение 43
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С цел максимално увеличаване на 
крайния резултат, осигурен от 
механизма, държавите-членки и 
Европейската общност следва да 
провеждат съвместни действия по 
отношение на наблюдението, 
прилагането и оценката на 
въздействието, чрез включване на 
националните финансови 
инструменти и националните 
стратегии за заетост.

Or. en

Обосновка

При наскоро проведените проучвания на въздействието на микрофинансирането, една 
от основните трудности беше свързана с липсата на важни данни и различното 
участие на националните правителства. Формалното регулиране на участието ще 
намали риска от асиметрия на информацията и загуба на данни, и въздействието на 
бъдещи действия в тази област ще може да се оцени по-добре.

Изменение 44
Frederic Daerden

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Мерките, финансирани 
посредством настоящия механизъм 
следва да бъдат съпътствани от 
обучение, спонсорство и индивидуални 
програми за консултиране с цел 
оптимизиране на възможностите за 
създаване на жизнеспособни и 
конкурентоспособни 
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микропредприятия.

Or. fr

Изменение 45
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Действията, финансирани от 
механизма, следва да бъдат 
съпътствани от програми за 
наставничество и обучение, за да се 
увеличат максимално шансовете за 
създаване на жизнеспособни и 
конкурентоспособни 
микропредприятия.  За тази цел 
трябва да се отпусне конкретен дял 
от бюджета за тези мерки. 

Or. en

Изменение 46
Thomas Händel

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Действията, финансирани от 
механизма, следва да бъдат 
съпътствани от програми за 
наставничество, обучение, 
персонални професионални 
напътствия и други програми за 
подкрепа, за да се увеличат 
максимално шансовете за създаване 
на жизнеспособни и 
конкурентоспособни 
микропредприятия.  Такава подкрепа 
следва да бъде предоставяна целево, за 
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да способства за създаването на 
микропредприятия. Освен това, 
подкрепата и консултирането следва 
да се предоставят докато 
микропредприятието стане 
самостоятелно.

Or. en

Изменение 47
Pervenche Berès

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да се повиши ефективността 
на механизма, той следва да се 
координира и изпълнява съгласувано с 
европейски и национални финансови 
инструменти, подходящи мерки за 
социално подпомагане и 
съществуващи регионални и местни 
програми;  правните и регулаторните 
пречки за развитието на 
микрокредитирането също следва да 
бъдат премахнати.

Or. fr

Обосновка

Това координиране с други съществуващи програми и премахването на пречките пред 
развитието на микрокредитирането са от съществено значение.
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Изменение 48
Silvia Costa

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да бъде механизмът по-
ефективен, той следва да се 
координира и прилага паралелно със 
съществуващи европейски и 
национални финансови инструменти 
и национални финансови 
институции, съответни мерки за 
социална подкрепа и регионални и 
местни програми.

Or. it

Обосновка

Включването на „национални финансови инструменти” ще позволи едно по-добро и 
по-ефективно използване на механизма.

Изменение 49
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Механизмът ще предоставя 
общностни ресурси с цел да бъде 
увеличен достъпът до микрокредити
на:

Механизмът ще предоставя 
общностни ресурси с цел да бъде 
увеличена наличността на 
микрофинансиране на:

Or. en
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Изменение 50
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизмът ще предоставя общностни 
ресурси с цел да бъде увеличен 
достъпът до микрокредити на:

Механизмът ще предоставя общностни 
ресурси с цел да бъде увеличен 
достъпът до и наличността на 
микрокредити на:

Or. en

Обосновка

Механизмът следва да е достъпен и същевременно трябва да осигурява наличност за 
ползвателите по програмата.

Изменение 51
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, които са загубили или рискуват 
да загубят работата си и желаят да 
стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

а) лица, които рискуват да загубят 
работата си или които изпитват 
затруднения при навлизането или 
завръщането на пазара на труда и 
желаят да стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

Or. en
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Изменение 52
Nadja Hirsch

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, които са загубили или 
рискуват да загубят работата си и 
желаят да стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

а) лица, чиито работни места са 
застрашени или които изпитват 
затруднения при навлизането или 
завръщането на пазара на труда и 
желаят да стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

Or. de

Изменение 53
Veronica Lope Fontagné

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, които са загубили или рискуват 
да загубят работата си и желаят да 
стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

а) лица, които са безработни или 
рискуват да загубят работата си и 
желаят да стартират свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

Or. es

Обосновка

Механизмът следва да е ориентиран към лицата, които са безработни, независимо от 
това дали преди са имали работа или не. Лицата, които за първи път навлизат на 
пазара на труда също следва да получат подобна подкрепа, която да улесни достъпа 
им. 



AM\792370BG.doc 23/52 PE429.667v01-00

BG

Изменение 54
Sergio Gaetano Cofferati и Silvia Costa

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Инструментът предоставя 
общностни ресурси с цел да бъде 
увеличен достъпът до микрокредити, 
като активно насърчава равните 
възможности на жените и мъжете.

Or. it

Обосновка

Важно е жените също да могат да се възползват пълноценно от 
микрокредитирането, тъй като те са по-дискриминирани и уязвими, както при 
навлизането  и задържането на пазара на труда, така и при получаването на достъп 
до традиционния кредитен пазар. 

Изменение 55
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или 
допълнително разработят свое 
собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна 
заетост;

заличава се

Or. en

Обосновка

С цел  избягване на потенциални дискриминационни действия, свързани с изброяването 
на всички целеви групи.
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Изменение 56
Veronica Lope Fontagné

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или допълнително 
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

б) лица, които са в неравностойно 
положение или са изправени пред 
заплахата от социално изключване и
които желаят да стартират или 
допълнително да разработят свое 
собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост;

Or. es

Обосновка

В предложението не следва да се конкретизират групите, които се считат за 
намиращи се в неравностойно положение. Поради различията в икономическото и 
социалното положение в отделните страни, държавите-членки следва да имат 
възможност за известна гъвкавост при определянето на групите в неравностойно 
положение, като вземат предвид специфичните условия. Специално внимание следва 
също така да бъде отделено на лицата, изложени на риск от социално изключване.

Изменение 57
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или допълнително 
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост; 

б) лица в неравностойно положение, 
тези, които са изключени от 
традиционния кредитен пазар и  
които желаят да стартират или 
допълнително да разработят свое 
собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост; 

Or. en
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Изменение 58
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или допълнително 
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост; 

б) лица в неравностойно положение, 
изправени пред заплахата от 
социално изключване, които не са 
кредитоспособни и не разполагат с 
капиталови ресурси или които желаят 
да стартират или допълнително да
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост; 

Or. en

Изменение 59
Sylvana Rapti

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица в неравностойно положение, 
включително младежите, които 
желаят да стартират или допълнително 
разработят свое собствено 
микропредприятие, включително 
самостоятелна заетост;

б) лица в неравностойно положение, 
изправени пред заплахата от 
социално изключване, или изключени 
от традиционния кредитен пазар, 
които желаят да стартират или 
допълнително да разработят свое 
собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна заетост;

Or. el

Обосновка

Факторът  заплаха от социално изключване продължава да бъде важен, но трудно 
може да бъде измерен. Добавянето на думите „изключени от традиционния кредитен 
пазар” подчертава първоначалната цел без да изключва уязвимите групи и без да 
определя тези групи.  
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Изменение 60
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение, 
включително младежите.

в) микропредприятия в социалната 
икономика, както и 
микропредприятия в областта на 
производства и услуги, изискващи 
висока квалификация,   в които работят 
лица, които са загубили своята работа, 
или лица в неравностойно положение.

Or. it

Обосновка

За да се защитят лицата, застрашени от изключване от пазара на труда и/или 
лицата, които имат затруднения с достъпа до пазара на труда или традиционното 
кредитиране, механизмът за микрокредитиране следва да бъде разширен така че да 
включва и микропредприятия, специализирани, или в процес на преустройство с цел 
специализиране, в областта на производства или услуги, изискващи висока 
квалификация, които могат да генерират устойчив доход за лицата, работещи в тях.

Изменение 61
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, 
които са загубили своята работа, или 
лица в неравностойно положение, 
включително младежите.

в) микропредприятия в социалната 
икономика, чиито дейности с 
нестопанска цел са насочени към 
социална реинтеграция, социално 
консултиране, обучение за 
безработните и най-общо, 
установяването на среда, 
благоприятстваща 
предприемачеството.

Or. fr
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Изменение 62
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, 
които са загубили своята работа, или 
лица в неравностойно положение, 
включително младежите.

в) микропредприятия, които наемат 
лица, застрашени от социална 
изолация.

Or. en

Обосновка

Измененият текст осигурява по-широко разбиране и приемане на целевата група, 
която отговаря на условията за финансиране.

Изменение 63
Marian Harkin

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 - буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение, 
включително младежите.

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица, 
които срещат затруднения, свързани 
с достъпа до традиционни финансови 
услуги.

Or. en

Обосновка

Конкретното включване на „младежи” е прекалено ограничаващо и не обхваща други 
уязвими групи в обществото.
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Изменение 64
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение,
включително младежите.

в) микропредприятия в социалната и 
солидарната икономика, в които 
работят лица, които са загубили своята 
работа, или лица в неравностойно 
положение.

Or. en

Изменение 65
Veronica Lope Fontagné

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение. 
включително младежите.

в) микропредприятия, включително 
тези в сектора на социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са безработни, лица в неравностойно 
положение, или лица, застрашени от 
социално изключване.

Or. es

Обосновка

Целта на решението е насърчаването на заетостта и социалното приобщаване. 
Ограничаването на тази цел до една единствена категория микропредприятия би 
намалило шансовете за успех.
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Изменение 66
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие от бюджета на 
Общността за механизма за периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. е 
100 млн. EUR. 

1. Финансовото участие от бюджета на 
Общността за механизма за периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. е 
150 милиона евро, като 15 милиона 
евро са предвидени за мерки за 
подкрепа, като например обучение и 
изграждане на капацитет.

Or. en

Изменение 67
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовото участие покрива 
пълните разходи на механизма, 
включително възнагражденията по 
договор за управление на 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, управляващи 
финансовото участие на Общността, 
както и всички други приемливи 
разходи.

4. Финансовото участие покрива всички 
допустими разходи на механизма.

Or. en



PE429.667v01-00 30/52 AM\792370BG.doc

BG

Изменение 68
Pervenche Berès

Предложение за решение
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовото участие покрива 
пълните разходи на механизма, 
включително възнагражденията по 
договор за управление на 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, управляващи финансовото 
участие на Общността, както и всички 
други приемливи разходи.

4. Финансовото участие покрива
пълните разходи на механизма, 
включително възнагражденията по 
договор за управление на 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, управляващи финансовото 
участие на Общността, както и 
разходите за техническа помощ за 
публичните и частните организации, 
които предоставят 
микрофинансиране, посочени в член 4, 
параграф 2, и всички други приемливи 
разходи.

Or. fr

Обосновка

В предложението на Комисията не се засяга техническата помощ, въпреки че 
подобряването на капацитета на посредниците при микрокредитирането е от 
жизнено важно значение за тяхното развитие. 

Изменение 69
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мерки за подкрепа като 
комуникационни дейности, мониторинг, 
контрол, одит и оценка, които са пряко
необходими за резултатното и ефикасно 
изпълнение на настоящото решение и 
постигането на неговите цели.

г) мерки за подкрепа като 
комуникационни дейности, мониторинг, 
контрол, одит и оценка, които са 
необходими за резултатното и ефикасно 
изпълнение на настоящото решение и 
постигането на неговите цели.
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Or. en

Изменение 70
Thomas Händel

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) наставничеството, обучението, 
персоналните професионални 
напътствия и други програми за 
подкрепа, които ще увеличат 
максимално шансовете за създаване 
на жизнеспособни и устойчиви 
микропредприятия.  Такава подкрепа 
следва да се предоставя целево, за да 
подпомогне създаването на 
микропредприятието, като следва да 
е достъпна преди създаването и 
докато микропредприятието стане 
способно да се издържа 
самостоятелно.

Or. en

Изменение 71
Traian Ungureanu и Pascale Gruny

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) механизмът следва да финансира 
изграждането на капацитета на 
целевите групи за да се гарантира по-
добър резултат от разходите.

Or. en
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Обосновка

Вземането под внимание на голямото търсене на финансиране за микропредприятия е 
предпазна мярка за ефективното разпределение на средства с оглед на дългосрочен 
положителен резултат.

Изменение 72
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки, 
както и за кредитните съюзи.

Or. en

Изменение 73
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

2. Механизмът е отворен за национални 
и местни публични и частни
организации, установени в държавите-
членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

Or. it

Обосновка

Необходимо е пълноценно ангажиране на местните организации в прилагането на 
мерките и по отношение на получателите на микрокредити.
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Изменение 74
Marian Harkin

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, включително 
демократично контролирани 
кооперативни финансови 
институции, установени в държавите-
членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

Or. en

Изменение 75
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки.

2. Механизмът е отворен за публичните 
и частните организации, установени в 
държавите-членки, които предоставят 
микрофинансиране на лица и 
микропредприятия в държавите-членки. 
Тези организации трябва да действат 
максимално прозрачно и да 
съобщават реалните си годишни 
проценти. Те трябва да публикуват 
поне веднъж на две години доклади с 
подробна информация и анализ на 
използването на механизма.

Or. fr
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Изменение 76
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Публичните и частните органи, 
установени в държавите-членки, 
които предоставят достъп до 
механизма, разработват 
допълнителни напътствия относно 
условията, на които трябва да 
отговарят крайните бенефициери, и 
работят в тясно сътрудничество с 
организациите, които осигуряват 
програми за наставничество и 
обучение за крайните бенефициери с 
оглед на създаването на 
жизнеспособни и конкурентоспособни 
микропредприятия. Тези органи 
следва да включват организациите на 
гражданското общество, които 
работят с целевите групи, посочени в 
член 2.

Or. en

Изменение 77
Ádám Kósa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За да подпомогнат крайните 
бенефициери, публичните и частните 
органи, установени в държавите-
членки, които предоставят достъп до 
механизма чрез разработване на 
допълнителни напътствия относно 
условията, на които трябва да 
отговарят крайните бенефициери, 
работят в тясно сътрудничество с 
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организациите, които осигуряват 
програми за наставничество и 
обучение, както и със съответните 
национални организации, които 
официално представляват лицата, 
към които са насочени програмите за 
крайните бенефициери за създаване на 
конкурентоспособни и стабилни 
микропредприятия.

Or. en

Обосновка

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 

Изменение 78
Sergio Gaetano Cofferati и Silvia Costa

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Мерките, финансирани от 
механизма, се съпътстват от 
програми за наставничество и 
обучение.

Or. it

Обосновка

Много е важно микрокредитирането да бъде съпътствано от подходяща система за 
наставничество и обучение, за да може механизмът да постигне очакваните 
резултати по отношение на своята ефективност и социалното приобщаване.
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Изменение 79
Thomas Händel

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Особено внимание се отделя на 
стимулирането и укрепването на 
социалната икономика.

Or. en

Изменение 80
Thomas Händel

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Достъпът до финансиране по този 
механизъм е изцяло на доброволни 
начала и при никакви обстоятелства 
лицата не трябва да бъдат 
принуждавани да използват 
механизма под заплаха от 
прекратяване или намаляване на 
плащанията на помощи от социални 
осигуровки.     

Or. en

Изменение 81
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
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посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата 
на ЕИБ (Европейската 
инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд), в 
съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2342/2002 на 
Комисията. Посочените споразумения 
съдържат подробни разпоредби за 
изпълнението на задачите, възложени 
на институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост с националните схеми.

посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
избраните публични и частни 
организации, предоставящи 
микрофинансиране, посочени в член 4, 
параграф 2, в които се определят 
техните задължения да използват 
ресурсите, предоставени на 
разположение от механизма, в 
съответствие с целите, определени в 
член 2, както и да предоставят 
информация за изготвянето на 
годишните доклади, посочени в член 8, 
параграф 1. Посочените споразумения 
между Комисията и организациите, 
предоставящи микрофинансиране,
съдържат подробни разпоредби за 
изпълнението на възложените им 
задачи, включително необходимостта 
да се гарантира допълняемост и 
координация със съществуващи 
европейски и национални финансови 
инструменти, съответните мерки за 
социална подкрепа и регионални и 
местни програми.

Or. en

Обосновка

Междинната стъпка за сключване на споразумения с международните финансови 
институции е излишна, тъй като създава бюрократична тежест и затруднява 
упражняването на политически контрол. Предвид ограничения обхват на тази 
пилотна инициатива е много по-ефективно да се създаде децентрализирана 
структура на националните организации, предоставящи микрофинансиране. 
Децентрализираният подход беше успешно приложен, например, по отношение на 
програма „Младежта за Европа”.
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Изменение 82
Csaba Őry

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост с националните схеми.

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост и координация със 
съществуващи европейски и 
национални финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Допълняемостта е важна не само на национално, но и на европейско равнище.

Изменение 83
David Casa

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
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посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост с националните схеми.

посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост и координация със 
съществуващи европейски и 
национални финансови инструменти, 
съответните мерки за социална 
подкрепа и регионални и местни 
програми. За да се осигури равномерно 
покритие и справедливо разпределение 
между държавите-членки, ще бъдат 
определени минимални 
предварителни квоти от  средства по 
механизма за всяка държава-членка.    

Or. en

Изменение 84
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 

2. За осъществяване на действията, 
посочени в член 4, параграф 1, с 
изключение на мерките за подкрепа, 
посочени в буква г) от член 4, параграф 
1, Комисията сключва споразумения с 
международните финансови 
институции, по-специално Групата на 
ЕИБ (Европейската инвестиционна 
банка и Европейския инвестиционен 
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фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост с националните схеми. 

фонд), в съответствие с член 53г от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета и член 43 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2342/2002 на Комисията. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на 
институциите, включително 
необходимостта да се гарантира 
допълняемост и координация със 
съществуващи европейски и 
национални финансови инструменти, 
съответните мерки за социална 
подкрепа и регионални и местни 
програми. Освен това тези 
споразумения определят 
задължението на такива 
институции да препредават 
ресурсите с оглед постигане на 
целите, посочени в член 2, и 
изпълнение на мерките, посочени в 
член 4.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е да се гарантира, че финансовите институции, които 
отговарят за управлението на механизма, имат ясно задължение по отношение на 
целите, посочени в член 2 и 4.

Изменение 85
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приходи, включително дивиденти и 
възстановени разходи, получени от 
международните финансови 
институции, посочени в параграф 2, 
могат да бъдат реинвестирани от тях в 
действия, посочени в член 4, параграф 1, 
букви а), б) и в), за период от 6 години 

3. Приходи, включително дивиденти и 
възстановени разходи, получени от 
международните финансови 
институции, посочени в параграф 2, 
трябва да бъдат реинвестирани от тях в 
действия, посочени в член 4, параграф 1, 
букви а), б) и в), за период от 6 години 
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след началната дата на механизма. При 
закриването на механизма остатъчният 
баланс, дължим на Европейските 
общности, се изплаща в общият бюджет 
на Европейските общности.

след началната дата на механизма. При 
закриването на механизма остатъчният 
баланс, дължим на Европейските 
общности, се изплаща в общият бюджет 
на Европейските общности.

Or. en

Изменение 86
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Международните финансови 
институции, посочени в параграф 2 
от настоящия член, сключват 
споразумения с публичните и 
частните организации, предоставящи 
микрофинансиране, посочени в член 4, 
параграф 2, в които се определят 
техните задължения да използват 
ресурсите, предоставени на 
разположение от механизма, в 
съответствие с целите, определени в 
член 2, както и да предоставят 
информация за изготвянето на 
годишните доклади, посочени в член 8, 
параграф 1.

4. Организациите, предоставящи 
микрофинансиране, се избират въз 
основа на предварително определени 
финансови критерии и въз основа на 
критериите, свързани с членове 2 и 4 
от настоящото решение, относно 
целите на механизма и допустимите 
действия и бенефициери.

Or. en

Обосновка

Тъй като целта на механизма е да се задълбочи социалното приобщаване и 
сближаване на целева група в неравностойно положение, е важно критериите за 
подбор да не бъдат йерархично подредени, т.е. да не се вземат предвид първо 
финансовите критерии, а напротив − финансовите критерии и критериите, свързани 
с членове 2 и 4 от регламента, да имат еднаква тежест.
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Изменение 87
Marian Harkin

Предложение за решение
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Международните финансови 
институции, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, сключват 
споразумения с публичните и частните 
организации, предоставящи 
микрофинансиране, посочени в член 4, 
параграф 2, в които се определят 
техните задължения да използват 
ресурсите, предоставени на 
разположение от механизма, в 
съответствие с целите, определени в 
член 2, както и да предоставят 
информация за изготвянето на 
годишните доклади, посочени в член 8, 
параграф 1.

4. Международните финансови 
институции, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, сключват писмени
споразумения с публичните и частните 
организации, предоставящи 
микрофинансиране, включително 
демократично контролираните 
кооперативни финансови 
институции, посочени в член 4, 
параграф 2, в които се определят 
техните задължения да използват 
ресурсите, предоставени на 
разположение от механизма, в 
съответствие с целите, определени в 
член 2, както и да предоставят 
информация за изготвянето на 
годишните доклади, посочени в член 8, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 88
Sergio Gaetano Cofferati и Silvia Costa

Предложение за решение
Член 5 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки могат да 
създадат национално звено за връзка 
за съгласуване на прилагането на 
механизма за микрокредитиране.  
Задачите на звеното включват  
разпространение на информация за 
механизма сред потенциалните 
бенефициери, изпълнение на 
дейности, свързани с развитието, 
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оценката и мониторинга, 
сътрудничество на  местно равнище с 
цел осигуряване на съгласуваност с 
местните политики за икономическо 
развитие и насърчаване на обмена на 
информация и на по-добри практики 
на национално и европейско равнище. 

Or. it

Обосновка

За да се гарантира ефективността на  механизма за микрокредитиране, 
устойчивостта на резултатите, достигането му до потенциалните бенефициери и 
превръщането му в елемент от икономическата политика и местното развитие, е 
желателно държавите-членки да изградят национални звена за връзка, които да 
координират, оценяват и наблюдават всички мерки, които се изпълняват, за да се 
осигури правилното им използване и за да се предотврати разпиляването им.

Изменение 89
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията получава годишни
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 
действия, резултатите и, когато е 
възможно, въздействието.

1. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета
годишните доклади за изпълнение, 
посочени в член 5, параграф 2, в които 
са изложени подкрепените дейности по 
отношение на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, приетите или 
отхвърлените заявления, сключените 
договори, финансираните действия, 
резултатите и, когато е възможно, 
въздействието.

Or. en
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Изменение 90
Jean Lambert

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 
действия, резултатите и, когато е 
възможно, въздействието. 

1. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета
годишни доклади за изпълнение, 
основаващи се на докладите от
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, приетите или 
отхвърлените заявления, сключените 
договори, финансираните действия, 
резултатите и, когато е възможно, 
въздействието. 

Or. en

Изменение 91
Marian Harkin

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението и достъпността на 
финансови средства с оглед отраслите и 
видовете бенефициери, подадените 
заявления, сключените договори, 
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действия, резултатите и, когато е 
възможно, въздействието.

финансираните действия, резултатите и, 
когато е възможно, въздействието.

Or. en

Изменение 92
Jean-Luc Bennahmias и Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ.

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ. Той също така съдържа 
информация, разбита по дейности, 
относно развитието на 
микропредприятия в социалната 
икономика,  потърсили помощ от 
европейски механизми за 
микрофинансиране.

Or. fr
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Изменение 93
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ. 

2. За първи път през 2011 г., но не по-
късно от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящото решение, и преди 
31 май всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ. 

Or. en

Изменение 94
Nadja Hirsch

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 

2. Преди 31 май всяка година 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета количествен и 
качествен годишен доклад за 
дейностите съгласно настоящото 
решение през предишната година. 
Годишният доклад се основава на 
докладите за изпълнение, посочени в 
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параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати,
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ.

параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно степента на използване 
на механизма от държавите-членки и
постигнатите резултати, както и 
устойчивостта на постигнатите
резултати, която подлежи на оценка; 
той съдържа, по-специално, 
информация, свързана с приетите и 
отхвърлените заявления, сключените 
договори, финансираните действия, 
включително тяхното взаимодопълване 
с други интервенции на Общността, а 
именно ЕСФ.

Or. de

Обосновка

Годишните доклади следва да включват оценка на фактори като 
неплатежоспособност на подкрепяните МСП и делът на наетите безработни сред 
техните работници и служители, както и очакваната степен на  устойчивост на 
резултатите.

Изменение 95
Csaba Őry

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 

2. За първи път през 2011 г., но не по-
късно от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящото решение, и преди 
31 декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 



PE429.667v01-00 48/52 AM\792370BG.doc

BG

ЕСФ. тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ.

Or. en

Обосновка

Точната дата на влизане в сила на решението все още не може да се предвиди.

Изменение 96
Pervenche Berès

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Въз основа на този годишен 
доклад, Комисията предприема 
подходящи инициативи за 
гарантиране развитието и 
използването на достъпа до 
настоящия механизъм в целия 
Европейски съюз за лицата, 
застрашени от социално изключване. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е предприемането на действия във връзка с изводите от годишния доклад. 

Изменение 97
Sylvana Rapti

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Въз основа на годишния доклад 
Комисията се стреми да гарантира 
достъп до механизма в рамките на ЕС 
за всяко лице, изправено пред 
заплахата от социално изключване, и 
изключено от традиционния 
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кредитен пазар.

Or. el

Обосновка

Факторът  заплаха от социално изключване продължава да бъде важен, но трудно 
може да бъде измерен. Добавянето на думите „изключени от традиционния кредитен 
пазар” подчертава първоначалната цел без да изключва уязвимите групи и без да 
определя тези групи.  

Изменение 98
Traian Ungureanu

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на този годишен 
доклад, ако е необходимо, Комисията 
адаптира решението с цел да 
гарантира, че то отговаря на целите, 
определени в член 2.

Or. en

Обосновка

В случай че регламентът не изпълни целите си, Комисията трябва да бъде задължена 
да внесе подобрения в него.

Изменение 99
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на годишния доклад 
Комисията полага усилия за 
гарантиране на достъпността на 
механизма в целия Съюз за лицата, 
които са изключени от традиционния 



PE429.667v01-00 50/52 AM\792370BG.doc

BG

кредитен пазар.

Or. en

Изменение 100
Elisabeth Schroedter

Предложение за решение
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на този годишен 
доклад, ако е необходимо, Комисията 
адаптира решението с цел да 
гарантира, че то отговаря на целите, 
определени в член 2.

Or. en

Обосновка

В случай че регламентът не изпълни целите си, Комисията трябва да бъде задължена 
да внесе подобрения в него.

Изменение 101
Pervenche Berès

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на
междинната оценка приключва четири 
години след началото на действие на 
механизма, а на крайната оценка —
най-късно една година след края на 
мандата(мандатите), даден(и) на 
международните финансови 

1. Комисията извършва междинна  
оценка по своя собствена инициатива и 
в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Междинната оценка се 
извършва на всеки две години след 
началото на действието на механизма.  
През 2015 г. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
оценка, въз основа на която те 
решават относно продължаването на 
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институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка 
разглежда, по-специално, степента, до 
която механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

действието на механизма. Тази
оценка разглежда степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

Or. fr

Обосновка

Желателно е механизмът да бъде дългосрочен инструмент. С оглед на това оценката 
през 2015 ще позволи да се прецени дали целите са били постигнати. Междинни 
оценки следва да се правят на всеки две години. 

Изменение 102
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка приключва четири години след 
началото на действие на механизма, а на 
крайната оценка — най-късно една 
година след края на мандата(мандатите), 
даден(и) на международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка се прави на всеки две години
след началото на действие на механизма 
като допълнение към годишните 
доклади, а на крайната оценка — най-
късно една година след края на 
мандата(мандатите), даден(и) на 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели. 

Or. en



PE429.667v01-00 52/52 AM\792370BG.doc

BG

Изменение 103
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на втората междинна 
оценка Европейският парламент и 
Съветът решават дали да 
продължат срока на действие на 
механизма.

Or. en


