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Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení Komise ze dne 24. května 2006 
nazvané „Podpora slušné práce 
pro všechny – Příspěvek Unie k provádění 
agendy slušné práce ve světě 
(KOM(2006)0249) zdůraznilo význam 
slušné práce pro všechny, a usnesení 
Parlamentu ze dne 23. května 2007 tento 
význam potvrdilo,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, a 
těch, kteří nemají žádný kreditní rating 
ani kapitál a tudíž nemají přístup k
úvěrům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku a dostupnost mikroúvěrů v 
dostatečném měřítku a v přiměřené lhůtě, a 
tak uspokojit vysokou poptávku těch, kteří 
je v tomto období krize potřebují nejvíce, 
tj. nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup k
úvěrům.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
 Sergio Gaetano Cofferati a Silvia Costa 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, a 
těch, kteří jsou vyloučeni z tradičního 
úvěrového trhu, tj. nezaměstnaných či 
zranitelných lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
k úvěrům; v této souvislosti je také třeba 
aktivně usilovat o vytvoření rovných 
podmínek pro ženy i muže, pokud jde o 
přístup k facilitám mikrofinancování.
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Pozměňovací návrh 25
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, a 
těch, kteří jsou vyloučeni z tradičního 
úvěrového trhu, tj. nezaměstnaných či 
zranitelných lidí, jež chtějí založit nebo 
rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup k 
úvěrům.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodnější zvolit obecnější formulaci cílové skupiny osob. 

Pozměňovací návrh 26
 Traian Ungureanu a Pascale Gruny 

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnaní či zranitelní lidé, včetně 
mladých lidí, jež chtějí založit nebo 

(3) Je třeba zintenzívnit současné úsilí 
Společenství a členských států ve snaze 
zvýšit nabídku mikroúvěrů v dostatečném 
měřítku a v přiměřené lhůtě, a tak 
uspokojit vysokou poptávku těch, kteří je 
v tomto období krize potřebují nejvíce, tj. 
nezaměstnané osoby, jež chtějí založit 
nebo rozvíjet mikropodniky, včetně 
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rozvíjet mikropodniky, včetně samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
úvěrům.

samostatné výdělečné činnosti, ale nemají 
přístup k úvěrům.

Or. en

Odůvodnění

Výčet potenciálních skupin v rámci cílové oblasti osob, jež mohou využívat tyto půjčky, může 
vyvolat nové diskuse vycházející z důvodů diskriminace. Aby se podobným krokům zabránilo, 
domníváme se, že je lepší zaměřit se na obecný cíl, jímž jsou osoby postižené v současné době 
krizí. 

Pozměňovací návrh 27
Thomas Mann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Určitou část mikroúvěrů 
poskytovaných v Evropské unii 
znevýhodněným osobám zajišťují 
nekomerční instituce mikrofinancování a 
sociálně odpovědné banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zvyšování nabídky mikroúvěrů 
osobám v nesnázích, které nemají přístup 
k úvěrům, nemůže být prostředkem 
zmírňujícím nedostatky bankovního trhu, 
pro něž je nezbytné najít řešení.

Or. fr
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Odůvodnění

Rozvoj mikroúvěrů musí být doplňkovým nástrojem, ale ne alternativou ke tradičnímu 
bankovnímu trhu. Nedostatky bankovního trhu nelze kvůli rozvoji mikroúvěrů jen tiše 
přehlížet a ignorovat.

Pozměňovací návrh 29
Veronica Lope Fontagné

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Existuje široká škála komerčních i 
jiných institucí, jež mohou nabízet 
mikroúvěry. V Evropské unii zajišťují 
mikroúvěry poskytované znevýhodněným 
osobám z větší části nekomerční instituce 
mikrofinancování nebo sociálně aktivní 
komerční finanční instituce; 
poskytovatelům mikroúvěrů v těchto 
kategoriích se musí dostat větší podpory, 
mají-li uspokojit současnou úroveň 
poptávky. 

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Alejandro Cercas & Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Většinu mikroúvěrů poskytovaných 
v Evropské unii znevýhodněným osobám 
zajišťují nekomerční instituce 
mikrofinancování a sociálně odpovědné 
banky, a proto je třeba tyto poskytovatele 
mikroúvěrů, mají-li uspokojit současnou 
úroveň poptávky, dále podporovat.
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Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy, včetně mládeže. Kromě 
stávajících nástrojů je třeba přijmout 
specifické kroky k dalšímu posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti tím, že 
se podpoří činnosti prováděné Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států. 
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy, které nemají žádný 
kreditní rating ani kapitál a tudíž nemají 
přístup k úvěrům. Kromě stávajících 
nástrojů je třeba přijmout specifické kroky 
k dalšímu posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti, aniž jsou dotčeny činnosti 
členských států. Komise proto oznámila 
návrh nové evropské facility pro 
mikrofinancování s cílem prohloubit dosah 
mikrofinancování na obzvláště ohrožené 
skupiny a dále podpořit rozvoj podnikání, 
sociální a solidární ekonomiky 
a mikropodniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
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některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy, včetně mládeže. Kromě 
stávajících nástrojů je třeba přijmout 
specifické kroky k dalšímu posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti tím, že 
se podpoří činnosti prováděné Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států. 
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy, tj. osobám, které mají 
potíže s dostupností tradičních finančních 
služeb. Kromě stávajících nástrojů je třeba 
přijmout specifické kroky k dalšímu 
posílení hospodářské a sociální soudržnosti 
tím, že se podpoří činnosti prováděné 
Evropskou investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států. 
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

Or. en

Odůvodnění

Termín „znevýhodněné skupiny“ není jasný a mohl by být chybně interpretován. Specifické
zahrnutí „mládeže“ je příliš restriktivní a nezahrnuje jiné znevýhodněné skupiny ve 
společnosti. 

Pozměňovací návrh 33
Sergio Gaetano Cofferati a Silvia Costa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy včetně mládeže. Kromě 
stávajících nástrojů je třeba přijmout 
specifické kroky k dalšímu posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti tím, že 
se podpoří činnosti prováděné Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 

(4) Komise ve svém sdělení „Společný 
závazek v oblasti zaměstnanosti“ 
zdůraznila potřebu dát novou šanci 
nezaměstnaným a umožnit podnikání 
některým z nejvíce znevýhodněných 
skupin Evropy včetně mládeže. Kromě 
stávajících nástrojů je třeba přijmout 
specifické kroky k dalšímu posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti tím, že 
se podpoří činnosti prováděné Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem a dalšími 
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mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států. 
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků.

mezinárodními finančními institucemi, 
aniž jsou dotčeny činnosti členských států.
Komise proto oznámila návrh nové 
evropské facility pro mikrofinancování s 
cílem prohloubit dosah mikrofinancování 
na obzvláště ohrožené skupiny a dále 
podpořit rozvoj podnikání, sociální 
ekonomiky a mikropodniků. Aby mohla 
být facilita mikroúvěrování efektivní, měla 
dlouhodobé pozitivní dopady, aby se 
dostala k potenciálním příjemcům těchto 
prostředků a sloužila jako jeden z prvků 
hospodářské politiky a místního rozvoje, 
bylo by žádoucí, aby členské státy zřídily 
na vnitrostátní úrovni styčný útvar, který 
bude moci koordinovat, vyhodnocovat a 
monitorovat veškerá provedená opatření 
s cílem zajistit jejich řádnou realizaci a 
zamezit plýtvání.    

Or. it

Odůvodnění

Pokud má být tato facilita efektivní a má mít trvalý účinek na zaměstnanost a sociální 
začlenění, musí členské státy – prostřednictvím zvláštního útvaru – koordinovat provádění 
opatření týkajících se mikroúvěrů na vnitrostátní i místní úrovni.

Pozměňovací návrh 34
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V mnoha případech jsou 
poskytovateli mikroúvěrů v Evropě 
komerční banky, které by se měly stát 
v tomto projektu významnými partnery, 
aby znovu nastolily důvěru na úvěrovém 
trhu, přičemž by se měly především 
zaměřit na klienty, kteří nemají žádný 
kreditní rating. 

Or. en
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Odůvodnění

V mnoha členských státech poskytují půjčky mikropodnikům a podnikům zahajujícím 
podnikání komerční banky. Vysoká míra rizika, kterou představují mikroúvěry, ve spojení se 
současnou krizí likvidity způsobila, že banky jsou ve svém podnikání ještě obezřetnější, což se 
odrazilo na omezení objemu poskytovaných úvěrů a zablokování úvěrového sektoru.
Výsledkem zapojení bank do tohoto projektu bude rovněž uvolnění úvěrování a obnovení 
důvěry.

Pozměňovací návrh 35
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Instituce mikrofinancování by měly 
pouze plnit sociální účely a přijmout 
závazek, že budou dodržovat regulační 
standardy platné v tomto odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Vedle potíží se získáním přístupu k 
úvěrům jsou hlavními překážkami při 
zakládání a rozvoji mikropodniků sociální 
vyloučení a nejistota. Evropské nástroje 
mikrofinancování mohou být nápomocny 
při podpoře opatření sociální ekonomiky, 
která usnadňují vyloučeným lidem 
opětovné začlenění do společnosti a která 
jim také pomáhají získat minimální 
dovednosti potřebné k realizaci 
udržitelného podnikatelského projektu. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Traian Ungureanu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Facilita by se měla zaměřit na takové 
činnosti, které mohou vytvářet 
kaskádovité efekty a úspory z rozsahu 
činností, a to vzájemným propojením 
financovaných ekonomických činností 
s cílem dosáhnout co největší míry obecné 
prospěšnosti;  

Or. en

Odůvodnění

Podle nedávno provedených studií existuje jednoznačně pozitivní korelace, pokud jsou drobné 
ekonomické činnosti vzájemně propojeny. Za těchto okolností by vytvoření platformy mohlo 
poskytnout základ pro spolehlivější rozvoj nově založených a rozvíjejících se mikropodniků, 
které mezi sebou budou soutěžit, ale zároveň se budou moci stát partnery z hlediska 
horizontálního přístupu.  

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Využití zdrojů Společenství je vhodné a 
je v souladu s usnesením Evropského 
parlamentu z března 2009. Jednotná 
celoevropská facilita by navíc soustředila 
pákový efekt mezinárodních finančních 
institucí a zabránila nejednotnému 
postupu, čímž by se zvýšila nabídka 
mikrofinancování ve všech členských 
státech. Aby se využily zkušenosti 

(5) Využití zdrojů Společenství je vhodné a 
je v souladu s usnesením Evropského 
parlamentu z března 2009. 
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mezinárodních finančních institucí, a 
zejména Evropské investiční banky 
a Evropského investičního fondu, měla by 
být facilita mikrofinancování Progress 
založena na společném řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby bylo zajištěno, že facilita plní své 
poslání, je zapotřebí posoudit kritéria, jež 
jsou stanovena v tomto rozhodnutí a jež se 
týkají cílů facility, způsobilých akcí a 
příjemců, stejně jako předem stanovená 
finanční kritéria.  

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Akce financované z facility by měly být 
soudržné a slučitelné s ostatními politikami 
Společenství a měly by být v souladu se 
Smlouvou a s akty přijatými na jejím 
základě. Činnosti facility by měly 
doplňovat ostatní zásahy Společenství, 
zejména finanční nástroje programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, iniciativu 
JASMINE a Evropský sociální fond.

(6) Akce financované z facility by měly být 
soudržné a slučitelné s ostatními politikami 
Společenství a měly by být v souladu se 
Smlouvou a s akty přijatými na jejím 
základě. Činnosti facility by měly 
doplňovat ostatní zásahy Společenství, 
zejména finanční nástroje programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, iniciativu 
JASMINE, EZFRV, EFRR a Evropský 
sociální fond.
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Pozměňovací návrh 41
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pokud jsou opatření financována 
prostřednictvím této facility, mělo by se 
podnikům dostat individuálního 
poradenství a technické pomoci, aby byla 
zajištěna životaschopnost podporovaných 
opatření. Bylo by žádoucí, aby 
mikrofinancování doprovázela nabídka 
vhodných bankovních produktů a služeb. 

Or. fr

Odůvodnění

Obecně je velmi důležitá podpora podnikání v zahajovací fázi; v ještě větší míře to platí          
v situacích, kdy se cílová skupina potýká s obtížemi.

Pozměňovací návrh 42
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Opatření financovaná 
prostřednictvím této facility by se měla 
řídit doporučeními Mezinárodní 
organizace práce a měla by umožnit 
poskytování poradenství a zaškolení 
v oblasti financí s cílem přinést užitek 
příjemcům mikroúvěrů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby bylo využíváním facility 
dosaženo co nejlepšího konečného 
výsledku, měly by členské státy a Evropské 
společenství podniknout společné kroky, 
pokud jde o monitorování, provádění a 
posuzování dopadu, a to zapojením 
vnitrostátních finančních nástrojů a 
vnitrostátních strategií zaměstnanosti. 

Or. en

Odůvodnění

Podle nedávno provedených studií dopadu mikrofinancování byl jedním z hlavních nedostatků 
nedostatek relevantních údajů a nestejná úroveň zapojení vlád jednotlivých států.  
Formálním stanovením zapojení lze snížit riziko asymetrie informací a ztráty údajů, což 
umožní lepší posouzení dopadu u budoucích kroků v této oblasti.

Pozměňovací návrh 44
Frederic Daerden

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Má-li být pravděpodobnost, že budou 
zakládány životaschopné a 
konkurenceschopné mikropodniky, co 
nejvyšší, měly by opatření financovaná
prostřednictvím facility doprovázet školicí 
programy zaměřené na sponzorství a 
individuální odborné poradenství.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Má-li být pravděpodobnost, že budou 
zakládány životaschopné a 
konkurenceschopné mikropodniky, co 
nejvyšší, měly by činnosti financované 
prostřednictvím facility doprovázet 
instruktážní a školicí programy. Za tímto 
účelem je zapotřebí na taková opatření 
vyčlenit určitou část rozpočtu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Thomas Händel

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Má-li být pravděpodobnost, že budou 
zakládány životaschopné a udržitelné 
mikropodniky, co nejvyšší, měly by 
činnosti financované prostřednictvím 
facility doprovázet instruktážní, školicí, 
poradenské a další podpůrné programy. 
Tato podpora by se měla poskytovat cíleně 
tak, aby byla ku pomoci při zakládání 
mikropodniků. Mimoto by měly být 
podpora a poradenství k dispozici až do 
doby, kdy bude mikropodnik soběstačný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Za účelem zvýšení její efektivnosti by 
měla být facilita koordinována a 
prováděna v souladu s evropskými i 
vnitrostátními finančními nástroji, 
příslušnými opatřeními sociální podpory a 
stávajícími regionálními a místními 
programy; měly by být rovněž odstraněny 
právní i regulační překážky rozvoje 
mikroúvěrů.

Or. fr

Odůvodnění

Tato koordinace s dalšími již existujícími programy a odstranění překážek rozvoje 
mikroúvěrů má zásadní význam.  

Pozměňovací návrh 48
Silvia Costa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Za účelem zvýšení její efektivnosti by 
měla být facilita koordinována a 
prováděna souběžně se stávajícími 
evropskými i vnitrostátními finančními 
nástroji, příslušnými opatřeními sociální 
podpory a regionálními a místními 
programy, jakož i s vnitrostátními 
finančními institucemi.

Or. it

Odůvodnění

Vložení termínu „vnitrostátní finanční instituce” umožní, aby byla facilita lépe a efektivněji 
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využívána. 

Pozměňovací návrh 49
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Facilitou se poskytují zdroje Společenství 
s cílem zlepšit přístup k mikroúvěrům pro:

Facilitou se poskytují zdroje 
Společenství s cílem zlepšit disponibilitu 
mikroúvěrů pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Facilitou se poskytují zdroje Společenství 
s cílem zlepšit přístup k mikroúvěrům pro:

Facilitou se poskytují zdroje Společenství 
s cílem zlepšit přístup k mikroúvěrům a 
jejich disponibilitu pro:

Or. en

Odůvodnění

Facilita by měla být dostupná a zároveň musí být uživatelům programů k dispozici.

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo a) osoby, jimž hrozí ztráta zaměstnání 
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jsou ohrožené ztrátou zaměstnání a chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

nebo pro něž je vstup nebo návrat na trh 
práce obtížný a které chtějí založit vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání a chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

a) osoby, které jsou ohrožené ztrátou 
zaměstnání nebo pro něž je vstup nebo 
návrat na trh práce obtížný a které chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Veronica Lope Fontagné

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání a chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

a) osoby, které jsou nezaměstnané nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání a chtějí 
založit vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti;

Or. es

Odůvodnění

Facilita by měla být zaměřena na osoby, které jsou nezaměstnané, ať už měly, nebo neměly    
v minulosti zaměstnání. Osobám, které vstupují na trh práce poprvé, by se mělo rovněž dostat 
podpory, neboť jim to umožní získat přístup snadněji. 
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Pozměňovací návrh 54
Sergio Gaetano Cofferati a Silvia Costa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tento nástroj poskytne zdroje 
Společenství pro přístup k mikroúvěrům a 
bude aktivně podporovat rovné příležitosti 
žen a mužů. 

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby rovněž ženy mohly běžně využívat mikroúvěry, neboť jsou v této oblasti více 
diskriminovány, a to zejména proto, že jsou vystaveny dvojnásobné obtíži, tj. vstoupit na trh 
práce a setrvat na něm a získat přístup na tradiční úvěrový trh.   

Pozměňovací návrh 55
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo případným diskriminačním krokům, pokud jde o výčet všech cílových skupin.
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Pozměňovací návrh 56
Veronica Lope Fontagné

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti;

b) osoby, které jsou znevýhodněné nebo 
jejichž sociální začlenění je ohroženo a
jež chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti;

Or. es

Odůvodnění

Návrh by neměl výslovně uvádět specifické skupiny, které jsou považovány za znevýhodněné.
Vzhledem k tomu, že se hospodářská a sociální situace v jednotlivých zemích liší, měla by být 
členským státům poskytnuta určitá míra flexibility při stanovování toho, které skupiny by měly 
být považovány za znevýhodněné, a vzít přitom v úvahu jejich specifické aspekty. Zvláštní 
pozornost je navíc třeba věnovat lidem, kterým hrozí sociální vyloučení.

Pozměňovací návrh 57
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti; 

b) znevýhodněné osoby, osoby, které jsou 
vyloučeny z tradičního úvěrového trhu a
jež chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti; 

b) znevýhodněné osoby, kterým hrozí 
sociální vyloučení a které nemají žádný 
kreditní rating ani kapitál nebo které
chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) znevýhodněné osoby, včetně mladých 
lidí, jež chtějí založit nebo dále rozvíjet 
vlastní mikropodnik, včetně samostatné 
výdělečné činnosti;

b) znevýhodněné osoby, kterým hrozí 
sociální vyloučení nebo které jsou 
vyloučeny z tradičního úvěrového trhu a  
jež chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti;

Or. el

Odůvodnění

Pojem hrozby sociálního vyloučení je stále důležitý, ale tato hrozba je těžko měřitelná.
Doplněním slov „vyloučeny z tradičního úvěrového trhu” se posiluje původní cíl, aniž se tím 
vylučují znevýhodněné skupiny nebo se tyto skupiny blíže definují. 
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Pozměňovací návrh 60
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky v sociální ekonomice a
mikropodniky specializované na produkci 
a služby vyžadující dovednosti, které 
zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby.

Or. it

Odůvodnění

Aby byly chráněny osoby, jimž hrozí vyloučení z pracovního trhu a/nebo mají potíže získat 
přístup buď na trh práce nebo na tradiční úvěrový trh, je důležité rozšířit facilitu 
mikroúvěrování na mikropodniky buď již specializované nebo nově se zaměřující na výrobu a 
služby vyžadující dovednosti, jež mohou generovat pro své zaměstnance trvalý výnos. 

Pozměňovací návrh 61
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
jejichž neziskové činnosti jsou zaměřeny 
na sociální znovuzačlenění, sociální 
poradenství, odbornou přípravu 
nezaměstnaných a v obecnějším smyslu 
na vytvoření příznivého prostředí pro 
podnikání.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 62
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice,
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky, které zaměstnávají 
osoby, jimž hrozí sociální vyloučení.

Or. en

Odůvodnění

Pozměněné znění obecněji a přijatelnějším způsobem definuje cílové skupiny, které mohou 
získat financování.

Pozměňovací návrh 63
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají osoby, 
které mají potíže s dostupností tradičních 
finančních služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Specifické zahrnutí „mladých lidí“ je příliš restriktivní a nezahrnuje jiné znevýhodněné 
skupiny ve společnosti. 
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Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky v sociální a solidární 
ekonomice, které zaměstnávají osoby, jež 
ztratily zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Veronica Lope Fontagné

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

c) mikropodniky, včetně mikropodniků 
v odvětví sociální ekonomiky, které 
nabízejí zaměstnání nezaměstnaným 
lidem, znevýhodněným osobám či lidem, 
kterým hrozí sociální vyloučení. 

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto rozhodnutí je podpořit zaměstnanost a sociální začlenění. Omezení tohoto cíle 
na jedinou kategorii mikropodniků by snížilo vyhlídky na úspěch.
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Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek z rozpočtu 
Společenství na facilitu na období od 
1. ledna 2010 do 31. prosince 2013 činí 
100 milionů EUR. 

1. Finanční příspěvek z rozpočtu 
Společenství na facilitu na období od 
1. ledna 2010 do 31. prosince 2013 činí 
150 milionů EUR, přičemž 15 milionů 
EUR je určeno na podpůrná opatření, 
jako např. školení a budování kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvek pokrývá celkové
náklady facility, včetně poplatků za správu 
pro mezinárodní finanční instituce 
uvedené v čl. 5 odst. 2, které spravují 
příspěvek Společenství, a veškerých 
dalších způsobilých nákladů a výdajů.

4. Finanční příspěvek pokrývá veškeré 
způsobilé náklady facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvek pokrývá celkové 
náklady facility, včetně poplatků za správu 
pro mezinárodní finanční instituce uvedené 

4. Finanční příspěvek pokrývá celkové 
náklady facility, včetně poplatků za správu 
pro mezinárodní finanční instituce uvedené 
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v čl. 5 odst. 2, které spravují příspěvek 
Společenství, a veškerých dalších 
způsobilých nákladů a výdajů.

v čl. 5 odst. 2, které spravují příspěvek 
Společenství, a náklady na technickou 
pomoc veřejným a soukromým subjektům, 
jež poskytují mikrofinancování a jsou 
uvedeny v čl. 4 odst. 2, a veškerých dalších 
způsobilých nákladů a výdajů.

Or. fr

Odůvodnění

Aspekt technické pomoci není v návrhu Komise zohledněn, ačkoli otázka zlepšování kapacit 
má pro rozvoj zprostředkovatelů mikroúvěrů zásadní význam.

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpůrných opatření, jako jsou 
komunikační činnosti, monitorování, 
kontrola, audit a hodnocení, která jsou 
přímo nezbytná pro efektivní a účinné 
provádění tohoto rozhodnutí a pro dosažení 
jeho cílů.

d) podpůrných opatření, jako jsou 
komunikační činnosti, monitorování, 
kontrola, audit a hodnocení, která jsou 
nezbytná pro efektivní a účinné provádění 
tohoto rozhodnutí a pro dosažení jeho cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Thomas Händel

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) instruktážních, školicích, 
poradenských a dalších podpůrných 
programů, které maximálně zvýší 
pravděpodobnost, že budou zakládány 
životaschopné a udržitelné mikropodniky. 
Tato podpora by se měla poskytovat cíleně 
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tak, aby byla ku pomoci při zakládání 
mikropodniků, a měla by být k dispozici 
před založením mikropodniku a až do 
doby, kdy bude podnik soběstačný.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Traian Ungureanu a Pascale Gruny

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Pro zajištění lepšího efektu 
vynaložených prostředků by se mělo 
prostřednictvím facility financovat 
budování kapacit cílových skupin.

Or. en

Odůvodnění

Zohlednění vysoké poptávky po financování mikropodniků je předběžným opatřením, jehož 
cílem je efektivně přidělovat finanční prostředky s ohledem na dlouhodobý přínos.

Pozměňovací návrh 72
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech i 
úvěrním sdružením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

2. Facilita je otevřena vnitrostátním a 
místním veřejným a soukromým 
subjektům usazeným v členských státech, 
které poskytují mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

Or. it

Odůvodnění

Do opatření je třeba výhodným způsobem zapojit místní subjekty, aby poskytovaly osobám i 
mikropodnikům mikrofinancování.

Pozměňovací návrh 74
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům, včetně 
družstevních finančních institucí 
podléhajících demokratické kontrole,
usazeným v členských státech, které 
poskytují mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech.

2. Facilita je otevřena veřejným a 
soukromým subjektům usazeným 
v členských státech, které poskytují 
mikrofinancování osobám a 
mikropodnikům v členských státech. Tyto 
subjekty musí prokázat maximální 
transparentnost a poskytovat informace o 
svých reálných ročních úrokových 
sazbách. Alespoň každé dva roky musí 
zveřejnit zprávu, v níž uvedou podrobné a 
analytické informace o využívání facility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem zakládání životaschopných 
a konkurenceschopných mikropodniků 
vypracují veřejné a soukromé subjekty 
usazené v členských státech, které 
zajišťují přístup k facilitě, další pokyny 
ohledně způsobilosti konečných příjemců 
a úzce spolupracují s organizacemi, které 
obstarávají instruktážní a školicí 
programy pro konečné příjemce. Mezi 
těmito subjekty by měly být i organizace 
občanské společnosti pracující s cílovými 
skupinami uvedenými v článku 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejné a soukromé subjekty usazené 
v členských státech, které zajišťují přístup 
k facilitě tím, že vypracovávají další 
pokyny ohledně způsobilosti konečných 
příjemců, úzce spolupracují 
s organizacemi, které obstarávají 
instruktážní a školicí programy, i 
s příslušnými vnitrostátními 
organizacemi, které oficiálně zastupují ty, 
na něž jsou programy pro koncové 
uživatele zaměřeny. Cílem je pomoci 
konečným uživatelům a dosáhnout toho, 
aby byly zakládány konkurenceschopné a 
stabilní mikropodniky.

Or. en

Odůvodnění

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. 
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Pozměňovací návrh 78
Sergio Gaetano Cofferati a Silvia Costa

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření financovaná prostřednictvím 
facility doprovázejí instruktážní a školicí 
programy.

Or. it

Odůvodnění

Má-li facilita přinášet očekávané výsledky, pokud jde o efektivitu a sociální začlenění, je 
nezbytné, aby financování prostřednictvím mikroúvěrů doprovázel vhodný instruktážní a 
školicí systém.

Pozměňovací návrh 79
Thomas Händel

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvláštní pozornost je věnována 
stimulaci a posilování sociální ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Händel

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Přístup k financování prostřednictvím 
této facility je čistě dobrovolný a nikdo by 
neměl být za žádných okolností nucen 
k využívání facility pod pohrůžkou 
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odejmutí nebo snížení dávek sociálního 
zabezpečení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provádění akcí uvedených
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF),
v souladu s článkem 53d nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu k vnitrostátním systémům.

2. Za účelem provádění akcí uvedených
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s vybranými 
veřejnými a soukromými poskytovateli 
mikrofinancování uvedenými v čl. 4 odst. 
2, v nichž je stanovena jejich povinnost 
použít zdroje, které jsou z facility 
uvolněny, v souladu s cíli stanovenými 
v článku 2 a poskytovat informace pro 
vypracování výročních zpráv uvedených 
v čl. 8 odst. 1. Uvedené dohody uzavřené 
mezi Komisí a poskytovateli 
mikrofinancování musí obsahovat pravidla 
pro provádění úkolů, jimiž jsou pověřeny, 
včetně nutnosti zajistit adicionalitu ke 
stávajícím evropským a vnitrostátním
finančním nástrojům, příslušným 
opatřením sociální podpory a regionálním 
a místním programům a koordinaci 
s nimi.

Or. en

Odůvodnění

Prostřední krok, tedy uzavírání dohod s mezinárodními finančními institucemi, je nadbytečný, 
způsobuje byrokratickou zátěž a komplikuje demokratickou kontrolu. Vzhledem k malému 
rozsahu této pilotní iniciativy je mnohem účinnější vytvořit decentralizovaný systém 
vnitrostátních poskytovatelů mikrofinancování. Decentralizovaný přístup byl například 
úspěšně uplatněn v programu „Mládež pro Evropu“.
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Pozměňovací návrh 82
Csaba Őry

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu k vnitrostátním systémům.

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat podrobná pravidla pro 
provádění úkolů, jimiž jsou pověřeny, 
včetně nutnosti zajistit adicionalitu
k existujícím evropským a vnitrostátním
finančním nástrojům a koordinaci s nimi.

Or. en

Odůvodnění

Adicionalita je důležitá nejen na vnitrostátní, ale i na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 83
David Casa

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
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Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) 
č. 2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu k vnitrostátním systémům.

Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) 
č. 2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu ke stávajícím evropským 
a vnitrostátním finančním nástrojům, 
příslušným opatřením sociální podpory a 
regionálním a místním programům a 
koordinaci s nimi. Aby se zajistilo 
spravedlivé pokrytí a rozdělení mezi 
členskými státy, zabezpečí se pro každý 
členský stát předběžný minimální příděl.  

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu k vnitrostátním systémům.

2. Za účelem provádění akcí uvedených 
v čl. 4 odst. 1, s výjimkou podpůrných 
opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d), 
Komise uzavře dohody s mezinárodními 
finančními institucemi, zejména 
s Evropskou investiční bankou (EIB) a 
Evropským investičním fondem (EIF), 
v souladu s článkem 53d nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkem 43 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002. Uvedené dohody musí 
obsahovat pravidla pro provádění úkolů, 
jimiž jsou pověřeny, včetně nutnosti zajistit 
adicionalitu ke stávajícím evropským 
a vnitrostátním finančním nástrojům, 
příslušným opatřením sociální podpory a 
regionálním a místním programům a 
koordinaci s nimi. Tyto dohody navíc 
stanovují povinnost těchto institucí 
poskytovat zdroje dále, aby splnily cíle 
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uvedené v článku 2, a realizovat akce 
stanovené v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby finanční instituce pověřené spravováním facility měly jasně 
stanovenou povinnost plnit cíle uvedené v článcích 2 a 4.

Pozměňovací návrh 85
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 mohou své výnosy, včetně 
dividend a úhrad, znovu investovány do 
akcí podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) po 
dobu šesti let ode dne zahájení facility. Po 
uzavření facility se zůstatek splatný 
Evropským společenstvím musí vrátit do 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství.

3. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 musí své výnosy, včetně 
dividend a úhrad, znovu investovat do akcí 
podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) po dobu 
šesti let ode dne zahájení facility. Po 
uzavření facility se zůstatek splatný 
Evropským společenstvím musí vrátit do 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku uzavřou 
s veřejnými a soukromými poskytovateli 
mikrofinancování uvedenými v čl. 4 odst. 
2 písemné dohody, které stanoví jejich 
povinnost použít zdroje, které jsou 
zpřístupněny z facility, v souladu s cíli 

4. Poskytovatelé mikrofinancování jsou 
vybíráni na základě předem stanovených 
finančních kritérií a kritérií souvisejících 
s články 2 a 4 tohoto rozhodnutí, které se 
týkají cílů facility, způsobilých akcí a 
příjemců.
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stanovenými v článku 2 a poskytovat 
informace pro vypracování výročních 
zpráv uvedených v čl. 8 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je jednoznačným posláním facility posílit sociální začlenění a soudržnost 
znevýhodněné cílové skupiny, je důležité, aby kritéria pro výběr nebyla hierarchická, tedy aby 
finanční kritéria nebyla na prvním místě, ale aby finanční kritéria a kritéria související 
s články 2 a 4 nařízení byla hodnocena rovnocenně.

Pozměňovací návrh 87
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku uzavřou 
s veřejnými a soukromými poskytovateli 
mikrofinancování uvedenými v čl. 4 odst. 2 
písemné dohody, které stanoví jejich 
povinnost použít zdroje, které jsou 
zpřístupněny z facility, v souladu s cíli 
stanovenými v článku 2 a poskytovat 
informace pro vypracování výročních 
zpráv uvedených v čl. 8 odst. 1.

4. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku uzavřou 
s veřejnými a soukromými poskytovateli 
mikrofinancování uvedenými v čl. 4 
odst. 2, včetně družstevních finančních 
institucí podléhajících demokratické 
kontrole, písemné dohody, které stanoví 
jejich povinnost použít zdroje, které jsou 
zpřístupněny z facility, v souladu s cíli 
stanovenými v článku 2 a poskytovat 
informace pro vypracování výročních 
zpráv uvedených v čl. 8 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sergio Gaetano Cofferati a Silvia Costa

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5 a(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou na vnitrostátní 
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úrovni zřídit styčný útvar s cílem 
koordinovat provádění facility 
mikrofinancování. Úkolem styčného 
útvaru je šíření povědomí o facilitě mezi 
potenciálními příjemci, vývoj hodnotících 
a monitorovacích činností, spolupráce na 
místní úrovni s cílem zajistit 
konsistentnost s politikami místního 
hospodářského rozvoje a podpora výměny 
informací a osvědčených postupů na 
vnitrostátní i evropské úrovni.

Or. it

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby facilita mikrofinancování byla efektivní, přinášela trvalé výnosy, aby se 
dostala k potenciálním příjemcům těchto prostředků a sloužila jako jeden z prvků 
hospodářské politiky a místního rozvoje, bylo by žádoucí, aby členské státy zřídily na 
vnitrostátní úrovni styčný útvar, který bude moci koordinovat, vyhodnocovat a monitorovat 
veškerá provedená opatření s cílem zajistit jejich řádnou realizaci a zamezit plýtvání.

Pozměňovací návrh 89
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců,
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávy o 
provádění uvedené v čl. 5 odst. 2, ve 
kterých musí být uvedeny podporované 
činnosti z hlediska finančního provádění, 
rozdělení finančních prostředků podle 
odvětví a typu příjemců, přijatých či 
zamítnutých žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

Or. en



AM\792370CS.doc 39/46 PE429.667v01-00

CS

Pozměňovací návrh 90
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců,
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávy o 
provádění založené na zprávách 
mezinárodních finančních institucí 
uvedených v čl. 5 odst. 2, ve kterých musí 
být uvedeny podporované činnosti z 
hlediska finančního provádění, rozdělení 
finančních prostředků podle odvětví a typu 
příjemců, přijatých či zamítnutých žádostí, 
uzavřených smluv, financovaných akcí, 
výsledků, a je-li to možné, i dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marian Harkin

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců, 
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení a 
dostupnost finančních prostředků podle 
odvětví a typu příjemců, podaných žádostí, 
uzavřených smluv, financovaných akcí, 
výsledků, a je-li to možné, i dopadů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Jean-Luc Bennahmias a Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných 
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí
obsahovat informace týkající se podaných 
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF. Musí 
také obsahovat informace o rozvoji 
mikropodniků v sociální ekonomice, které 
požádaly o pomoc poskytovanou 
prostřednictvím evropských facilit 
mikrofinancování, a to podle jednotlivých 
činností těchto mikropodniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 

2. Od roku 2011, ne však později než 12 
měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost, předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. května každého 
roku kvantitativní i kvalitativní výroční 
zprávu o činnostech prováděných v rámci 
tohoto rozhodnutí v předchozím roce.
Výroční zpráva musí vycházet ze zpráv o 
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dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných 
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

provádění uvedených v odstavci 1 a 
zaměřit se hlavně na dosažené výsledky, a 
zejména musí obsahovat informace týkající 
se podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, včetně jejich 
doplňkovosti s ostatními zásahy 
Společenství, zejména ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Nadja Hirsch

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

2. Do 31. května každého roku předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní i kvalitativní výroční zprávu 
o činnostech prováděných v rámci tohoto 
rozhodnutí v předchozím roce. Výroční 
zpráva musí vycházet ze zpráv o provádění 
uvedených v odstavci 1 a zaměřit se hlavně 
na to, do jaké míry facilitu členské státy 
využívaly, a na dosažené výsledky a jejich 
stabilitu, což by mělo být předmětem 
hodnocení; zejména musí obsahovat 
informace týkající se přijatých nebo 
zamítnutých žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, včetně jejich 
doplňkovosti s ostatními zásahy 
Společenství, zejména ESF.

Or. de

Odůvodnění

Součástí výročních zpráv by mělo být hodnocení výsledků, do nějž by byly zahrnuty faktory, 
jako je platební neschopnost malých a středních podniků, jež jsou příjemci podpory, a podíl 
dříve nezaměstnaných lidí na jejich pracovní síle, a které by mělo obsahovat odhad stability 
výsledků.
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Pozměňovací návrh 95
Csaba Őry

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných 
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

2. Od roku 2011, ne však později než 12
měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost, předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. prosince každého 
roku kvantitativní i kvalitativní výroční 
zprávu o činnostech prováděných v rámci 
tohoto rozhodnutí v předchozím roce. 
Výroční zpráva musí vycházet ze zpráv o 
provádění uvedených v odstavci 1 a 
zaměřit se hlavně na dosažené výsledky, a 
zejména musí obsahovat informace týkající 
se podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, včetně jejich 
doplňkovosti s ostatními zásahy 
Společenství, zejména ESF.

Or. en

Odůvodnění

Ještě není možné přesně určit, kdy rozhodnutí vstoupí v planost.

Pozměňovací návrh 96
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na základě této výroční zprávy učiní 
Komise vhodné kroky, aby zajistila 
prosazování a používání facility a přístup 
k facilitě v celé Evropské unii pro osoby, 
jimž hrozí sociální vyloučení. 

Or. fr
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Odůvodnění

Na základě poznatků nabytých ve výroční zprávě je nutno jednat.

Pozměňovací návrh 97
Sylvana Rapti

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3α. Na základě výroční zprávy se Komise 
snaží zajistit, aby všichni, jimž hrozí 
sociální vyloučení a kteří jsou vyloučeni 
z tradičního úvěrového trhu, měli přístup 
k facilitě v celé Evropské unii. 

Or. el

Odůvodnění

Pojem hrozby sociálního vyloučení je stále důležitý, ale tato hrozba je těžko měřitelná. 
Doplněním slov „vyloučeni z tradičního úvěrového trhu” se posiluje původní cíl, aniž se tím 
vylučují znevýhodněné skupiny nebo se tyto skupiny blíže definují. 

Pozměňovací návrh 98
Traian Ungureanu

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise v případě potřeby upraví 
rozhodnutí na základě výroční zprávy tak, 
aby zajistila plnění cílů uvedených 
v článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nařízení nesplňuje své cíle, musí mít Komise povinnost změnit je k lepšímu.



PE429.667v01-00 44/46 AM\792370CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 99
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise na základě výroční zprávy 
usiluje o zajištění dostupnosti facility 
v celé Evropské unii pro ty, kteří jsou 
vyloučeni z tradičního úvěrového trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise v případě potřeby upraví 
rozhodnutí na základě výroční zprávy tak, 
aby zajistila plnění cílů uvedených 
v článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nařízení nesplňuje své cíle, musí mít Komise povinnost změnit jej k lepšímu.

Pozměňovací návrh 101
Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí z vlastního podnětu a 1. Komise provádí z vlastního podnětu a
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v úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení.
Průběžné hodnocení se dokončí čtyři roky 
po zahájení facility a závěrečné hodnocení 
nejpozději jeden rok po skončení mandátu 
(mandátů) uděleného (udělených) 
mezinárodním finančním institucím 
uvedeným v čl. 5 odst. 2. Závěrečné
hodnocení zejména posoudí, do jaké míry 
facilita jako celek splnila svůj cíl.

v úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná hodnocení. Průběžné 
hodnocení se provádí každé dva roky po 
zahájení facility. V roce 2015 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
hodnocení, na jehož základě Parlament a 
Rada rozhodnou, jakým způsobem na 
facilitu navázat. Toto hodnocení posoudí, 
do jaké míry facilita jako celek splnila svůj 
cíl.

Or. fr

Odůvodnění

Je žádoucí učinit z této facility dlouhodobé opatření. Za tímto účelem by hodnocení v roce 
2015 mělo umožnit posouzení, zda byly cíle splněny. Průběžná hodnocení by se měla provádět 
každé dva roky. 

Pozměňovací návrh 102
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení.
Průběžné hodnocení se dokončí čtyři roky
po zahájení facility a závěrečné hodnocení 
nejpozději jeden rok po skončení mandátu
(mandátů) uděleného (udělených) 
mezinárodním finančním institucím 
uvedeným v čl. 5 odst. 2. Závěrečné 
hodnocení zejména posoudí, do jaké míry 
facilita jako celek splnila svůj cíl.

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení.
Průběžné hodnocení se provádí každý 
druhý rok po zahájení facility jako 
doplněk k výroční zprávě a závěrečné 
hodnocení se dokončí nejpozději jeden rok 
po skončení mandátu (mandátů) uděleného
(udělených) mezinárodním finančním 
institucím uvedeným v čl. 5 odst. 2.
Závěrečné hodnocení zejména posoudí, do 
jaké míry facilita jako celek splnila svůj 
cíl.

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Kinga Göncz

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament a Rada 
rozhodnou na základě druhého 
průběžného hodnocení, zda období 
fungování facility prodlouží.

Or. en


