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Ændringsforslag 21
Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Kommissionens meddelelse af 24. maj 
2006 "Fremme af anstændigt arbejde for 
alle – EU's bidrag til gennemførelsen af 
dagsordenen for anstændigt arbejde i 
verden" (KOM(2006)0249) understreges 
vigtigheden af anstændigt arbejde til alle, 
og dette anføres også i Parlamentets 
beslutning af 23. maj 2007.

Or. en

Ændringsforslag 22
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, og 
dem, der ikke er kreditværdige, ikke har 
økonomiske ressourcer og derfor ikke har 
adgang til lån.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af og adgangen til mikrokreditter 
til et tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

Or. en

Ændringsforslag 24
Sergio Gaetano Cofferati og Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, og 
hos dem, der er udelukket fra det 
konventionelle lånemarked, dvs. ledige 
eller sårbare personer, som ønsker at 
etablere eller udvikle mikrovirksomheder, 
herunder også selvstændige, men som ikke 
har adgang til lån, i hvilken forbindelse 
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lige muligheder for kvinder og mænd bør 
tilstræbes aktivt, for så vidt angår adgang 
til mikrokreditfaciliteter.

Or. it

Ændringsforslag 25
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, og 
hos dem, der er udelukket fra det 
konventionelle lånemarked, dvs. ledige 
eller sårbare personer, som ønsker at 
etablere eller udvikle mikrovirksomheder, 
herunder også selvstændige, men som ikke 
har adgang til lån.

Or. fr

Begrundelse

En mere generel formulering af målgruppen er at foretrække.

Ændringsforslag 26
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 

(3) De igangværende 
fællesskabsbestræbelser og nationale 
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bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige eller sårbare personer, herunder 
unge, som ønsker at etablere eller udvikle 
mikrovirksomheder, herunder også 
selvstændige, men som ikke har adgang til 
lån.

bestræbelser skal styrkes for at øge 
udbuddet af mikrokreditter til et 
tilstrækkeligt niveau og inden for en 
fornuftig tidsramme for at kunne klare den 
store efterspørgsel hos de personer, der har 
mest brug for det i denne kriseperiode, dvs. 
ledige personer, som ønsker at etablere 
eller udvikle mikrovirksomheder, herunder 
også selvstændige, men som ikke har 
adgang til lån.

Or. en

Begrundelse

Listen over potentielle målgrupper af personer, der kan opnå disse lån kan skabe nye 
diskussioner på diskriminatorisk basis. For at undgå dette forekommer det bedre at referere 
til den generelle målgruppe, der i øjeblikket rammes af krisen.  

Ændringsforslag 27
Thomas Mann

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En vis del af mikrokreditterne til 
dårligt stillede personer i Den Europæiske 
Union stilles til rådighed af ikke-
kommercielle mikrokreditinstitutter og af 
banker med et socialt engagement.

Or. en
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Ændringsforslag 28
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Udvidelsen af udbuddet af 
mikrokreditter til personer i vanskelige 
situationer, der ikke har adgang til lån, 
kan ikke afhjælpe problemerne på 
bankmarkedet, som må løses.

Or. fr

Begrundelse

Udbygningen af mikrokreditterne skal være et supplerende instrument og ikke et alternativ til 
det traditionelle bankmarked.  Problemerne på bankmarkedet, kan ikke forbigås i tavshed og 
ignoreres ved at udvikle mikrokreditter. 

Ændringsforslag 29
Veronica Lope Fontagné

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En lang række institutioner, 
kommercielle og andre, kan tilbyde 
mikrokreditter. Mikrokreditter til dårligt 
stillede personer i EU ydes for 
størstedelens vedkommende af ikke-
kommercielle mikrokreditinstitutter og af 
socialt engagerede kommercielle 
finansinstitutter; disse kategorier af 
udbydere har behov for støtte for at kunne 
imødekomme den aktuelle efterspørgsel. 

Or. es
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Ændringsforslag 30
Alejandro Cercas & Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Størstedelen af mikrokreditterne til 
dårligt stillede personer i Den Europæiske 
Union, formidles af ikke-kommercielle 
mikrokreditinstitutter og af banker med et 
socialt engagement, og disse har behov 
for yderligere støtte for at kunne 
imødekomme den aktuelle efterspørgsel.

Or. en

Ændringsforslag 31
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de 
unge. Ud over de eksisterende 
instrumenter er der behov for særlige tiltag 
til yderligere at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter. 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, der ikke er 
kreditværdige, ikke har økonomiske 
ressourcer og derfor ikke har adgang til 
lån. Ud over de eksisterende instrumenter 
er der behov for særlige tiltag til yderligere 
at styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed uden at dette berører 
medlemsstaternes aktiviteter 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale og solidariske økonomi og 
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udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

mikrovirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 32
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de 
unge. Ud over de eksisterende 
instrumenter er der behov for særlige tiltag 
til yderligere at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter. 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, f.eks. personer, 
der har vanskeligt ved at opnå adgang til 
konventionelle finansielle tjenesteydelser.
Ud over de eksisterende instrumenter er 
der behov for særlige tiltag til yderligere at 
styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter.
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "dårligt stillet" er uklart og vil kunne blive mistolket. Begrebet "de unge" er for 
restriktivt og udelukker andre sårbare samfundsgrupper.
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Ændringsforslag 33
Sergio Gaetano Cofferati og Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de unge. 
Ud over de eksisterende instrumenter er 
der behov for særlige tiltag til yderligere at 
styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter. 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.

(4) I Kommissionens meddelelse "Den 
fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" understregedes behovet for 
at give ledige en ny chance og bane vejen 
for iværksætterkultur hos nogle af Europas 
dårligst stillede grupper, herunder de unge. 
Ud over de eksisterende instrumenter er 
der behov for særlige tiltag til yderligere at 
styrke den økonomiske og sociale 
samhørighed ved at intensivere de 
aktiviteter, som Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond og andre internationale 
finansinstitutter har foretaget sig, uden at 
dette berører medlemsstaternes aktiviteter. 
Kommissionen har derfor fremsat et 
forslag til en ny EU-
mikrofinansieringsfacilitet, der skal 
forbedre adgangen til mikrofinansiering for 
særlige risikogrupper og yderligere støtte 
udviklingen af iværksætterkultur, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder.
Skal mikrokreditfaciliteten være effektiv, 
give varigt udbytte, nå de potentielle 
brugere og blive et element i den 
økonomiske politik og i den lokale 
udvikling, vil det være hensigtsmæssigt, at 
medlemsstaterne skaber en national 
instans, der koordinerer, evaluerer og 
overvåger alle gennemførte 
foranstaltninger for dermed at sikre, at de 
bærer frugt og ikke er spildt.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne må - via en særlig enhed - på nationalt og lokalt plan koordinere 
gennemførelsen af mikrokreditfaciliteten, hvis denne skal være effektiv og have varige 
konsekvenser for beskæftigelsen og den sociale integration. 
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Ændringsforslag 34
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ofte ydes mikrokreditter i Europa af 
kommercielle banker, der med henblik på 
genskabelse af tilliden på lånemarkedet 
bør blive vigtige projektpartnere, idet der 
navnlig bør fokuseres på kunder, der ikke 
er kreditværdige.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater ydes lån til småvirksomheder og til etablering af virksomheder af 
kommercielle banker. Den høje risiko, som mikrokreditterne indebærer i forbindelse med den 
aktuelle likviditetskrise, har gjort bankerne endnu mere forsigtige, hvilket har medført en 
begrænsning af kreditgivningen og en blokering af lånesektoren. Bankernes engagement i 
projekterne vil føre til frigivelse af lånene og skabelse af tillid.

Ændringsforslag 35
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Mikrokreditinstitutterne bør kun 
følge sociale mål og bør forpligte sig til at 
respektere sektorens forskrifter og 
bestemmelser.

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Ud over vanskelighederne ved at 
opnå lån hører social marginalisering og 
utryghed til hovedproblemerne i 
forbindelse med etablering og udvikling af 
virksomheder. EU's 
mikrofinansieringsfacilitet kan bidrage til 
at understøtte strukturen i den sociale 
økonomi, som hjælper marginaliserede 
personer til social reintegration og til at 
udvikle de minimumsfærdigheder, der er 
nødvendige for varigt at kunne indgå i et 
erhvervsprojekt.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Traian Ungureanu

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Faciliteten bør med henblik på 
maksimering af den generelle velstand 
fokusere på aktioner, der gennem 
kombination af de finansierede aktiviteter 
kan sikre positive afsmittende virkninger 
og stordriftsfordele. 

Or. en

Begrundelse

De seneste undersøgelser viser en klar positiv korrelation mellem de økonomiske 
småaktiviteter, der kombineres med hinanden. På dette grundlag vil skabelse af en platform 
kunne føre til en mere sikker udvikling af de nyetablerede mikrovirksomheder og af de 
mikrovirksomheder, der er under udvikling, da disse dels konkurrerer, men dels samtidig vil 
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kunne blive partnere i et horisontalt koncept.

Ændringsforslag 38
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Anvendelsen af fællesskabsressourcer 
er hensigtsmæssig og er i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning af marts 2009. 
Endelig kan man med en fælles EU-
facilitet koncentrere kreditmulighederne 
fra internationale finansinstitutter og 
undgå spredt fægtning og dermed øge 
udbuddet af mikrofinansiering i alle 
medlemsstater. For at drage fordel af de 
internationale finansinstitutters erfaring, 
især Den Europæiske Investeringsbank 
og Den Europæiske Investeringsfond, vil 
mikrofinansieringsfaciliteten Progress 
blive oprettet ud fra princippet om fælles 
forvaltning.

(5) Anvendelsen af fællesskabsressourcer 
er hensigtsmæssig og er i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning af marts 2009. 

Or. en

Ændringsforslag 39
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre facilitetens effektivitet 
bør der i lige så høj grad tages hensyn til 
de kriterier for facilitetens mål, for 
aktioner, der kan støttes, og for 
støttemodtagerne, der fastsættes i denne 
afgørelse, som til tidligere fastlagte 
finansielle kriterier.
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Or. en

Ændringsforslag 40
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De aktioner, der finansieres af 
faciliteten, bør være sammenhængende og 
kompatible med de øvrige 
fællesskabspolitikker og være i 
overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser og de retsakter, der er 
vedtaget i henhold til den. Facilitetens 
aktiviteter bør supplere andre
fællesskabsforanstaltninger, især de 
finansielle instrumenter i 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation (CIP), Jasmine og Den 
Europæiske Socialfond.

(6) De aktioner, der finansieres af 
faciliteten, bør være sammenhængende og 
kompatible med de øvrige 
fællesskabspolitikker og være i 
overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser og de retsakter, der er 
vedtaget i henhold til den. Facilitetens 
aktiviteter bør supplere andre 
fællesskabsforanstaltninger, især de 
finansielle instrumenter i 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation (CIP), Jasmine, ELFUL, EFRU
og Den Europæiske Socialfond.

Or. en

Ændringsforslag 41
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Hvor foranstaltninger finansieres 
med denne facilitet, bør virksomhederne 
gives individuel rådgivning og teknisk 
bistand til at sikre, at de støttede 
foranstaltninger bliver varige. Det vil 
være hensigtsmæssigt, at 
mikrofinansiering kombineres med 
passende bankprodukter og -
tjenesteydelser.
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Or. fr

Begrundelse

Back-up er meget vigtig i forbindelse med etablering af virksomheder i almindelighed, og i 
særdeleshed hvor målgruppen befinder sig i en vanskelig situation. 

Ændringsforslag 42
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De foranstaltninger, der finansieres 
med denne facilitet, bør være i 
overensstemmelse med Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
anbefalinger og gøre det muligt at yde 
hensigtsmæssig rådgivning og finansiel 
uddannelse til modtagerne af 
mikrokreditterne.

Or. fr

Ændringsforslag 43
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med sigte på maksimering af det 
definitive udbytte af faciliteten bør 
medlemsstaterne og Det Europæiske 
Fællesskab gennemføre fælles aktioner 
med henblik på overvågning, 
gennemførelse og resultatevaluering 
gennem anvendelse af nationale 
finansinstrumenter og nationale 
beskæftigelsesstrategier.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge de seneste undersøgelser af virkningerne af mikrofinansiering var et af de største 
problemer mangelen på relevante data samt de nationale regeringers uens engagement. 
Gennem formel fastlæggelse af engagementet kan risikoen for asymmetriske og mistede data 
mindskes, og virkningerne kan dermed bedre evalueres med sigte på fremtidige aktioner på 
dette område.

Ændringsforslag 44
Frederic Daerden

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De foranstaltninger, der finansieres 
med denne facilitet bør kombineres med 
uddannelse, sponsorering og individuelle 
rådgivningsprogrammer for at optimere 
mulighederne for at skabe leve- og 
konkurrencedygtige mikrovirksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) De foranstaltninger, faciliteten 
finansierer, bør ledsages af mentor- og 
uddannelsesprogrammer for at 
maksimere mulighederne for at skabe 
leve- og konkurrencedygtige 
mikrovirksomheder. Med henblik herpå 
bør en tydelig del af budgettet afsættes til 
sådanne foranstaltninger. 

Or. en
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Ændringsforslag 46
Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) De foranstaltninger, faciliteten 
finansierer, bør ledsages af mentor-, 
uddannelses- og coachingprogrammer 
samt af andre støtteprogrammer for at 
maksimere mulighederne for at skabe 
leve- og bæredygtige mikrovirksomheder. 
Denne støtte bør gives målrettet for at 
støtte etablering af mikrovirksomheder. 
Desuden bør der ydes støtte og 
rådgivning, indtil mikrovirksomheden kan 
klare sig selv.

Or. en

Ændringsforslag 47
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Med sigte på at øge effektiviteten, bør 
faciliteten koordineres og gennemføres 
sammen med europæiske og nationale 
finansinstrumenter, passende sociale 
støtteforanstaltninger og løbende 
regionale og lokale programmer; 
juridiske og administrative hindringer for 
udvikling af mikrokreditterne bør 
ligeledes fjernes.

Or. fr

Begrundelse

Denne koordinering med andre programmer og fjernelsen af hindringer for udbygningen er 
væsentlig.
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Ændringsforslag 48
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at faciliteten kan være mere 
effektiv, bør den koordineres og 
implementeres parallelt med eksisterende 
europæiske og nationale finansielle 
instrumenter og nationale 
finansinstitutter, relevante sociale
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer.

Or. it

Begrundelse

Indføjelsen af "nationale finansinstitutter" vil gøre det muligt at anvende faciliteten bedre og 
mere effektivt.

Ændringsforslag 49
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten tilvejebringer fællesskabsmidler 
med henblik på at forbedre adgangen til 
mikrokreditter for:

Faciliteten tilvejebringer 
fællesskabsmidler med henblik på at 
forbedre tilgængeligheden til 
mikrokreditter for:

Or. en
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Ændringsforslag 50
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten tilvejebringer fællesskabsmidler 
med henblik på at forbedre adgangen til 
mikrokreditter for:

Faciliteten tilvejebringer fællesskabsmidler 
med henblik på at forbedre adgangen til og 
disponibiliteten af mikrokreditter for:

Or. en

Begrundelse

Der skal være adgang til faciliteten, men samtidig skal disponibiliteten for brugerne sikres.

Ændringsforslag 51
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) personer, som har mistet eller er i fare 
for at miste deres arbejde, og som ønsker at 
etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

(a) personer, som er i fare for at miste 
deres arbejde eller har vanskeligt ved at 
komme ind på eller tilbage på 
arbejdsmarkedet, og som ønsker at 
etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

Or. en

Ændringsforslag 52
Nadja Hirsch

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) personer, som har mistet eller er i fare 
for at miste deres arbejde, og som ønsker at 

(a) personer, som er i fare for at miste 
deres arbejde eller har vanskeligt ved at 
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etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

komme ind på eller tilbage på 
arbejdsmarkedet, og som ønsker at 
etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

Or. de

Ændringsforslag 53
Veronica Lope Fontagné

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) personer, som har mistet eller er i fare 
for at miste deres arbejde, og som ønsker at 
etablere deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændige

(a) personer, som er arbejdsløse eller er i 
fare for at miste deres arbejde, og som 
ønsker at etablere deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige

Or. es

Begrundelse

Faciliteten bør sigte mod de arbejdsløse, uanset om de tidligere har haft et arbejde. Nye på 
arbejdsmarkedet bør desuden gives støtte for at lette deres adgang.

Ændringsforslag 54
Sergio Gaetano Cofferati og Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Instrumentet stiller fællesskabsmidler 
for adgang til mikrokreditter til rådighed, 
og kvinders og mænds lige muligheder 
fremmes.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvinder i passende omfang kan nyde godt af mikrokreditterne, da de 
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diskrimineres mere og i højere grad rammes af de dobbelte vanskeligheder ved at komme ind 
på og forblive på arbejdsmarkedet og få adgang til det konventionelle lånemarked. 

Ændringsforslag 55
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 
videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige

udgår

Or. en

Begrundelse

Sigtet er at undgå, at en opremsning af målgrupperne fører til forskelsbehandling.

Ændringsforslag 56
Veronica Lope Fontagné

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 
videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige

(b) personer, som er dårligt stillet eller 
som risikerer social marginalisering og 
ønsker at etablere eller videreudvikle deres 
egen mikrovirksomhed, herunder 
selvstændige

Or. es

Begrundelse

Forslaget bør ikke definere, hvilke grupper der anses for dårligt stillede. Da den sociale 
situation er forskellig fra land til land, bør medlemsstaterne gives en vis grad af fleksibilitet 
ved fastlæggelsen af, hvilke grupper der skal betragtes som dårligt stillede, under 
hensyntagen til deres respektive karakteristika. Der bør lægges særlig vægt på personer, der 
risikerer social marginalisering.
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Ændringsforslag 57
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 
videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

(b) dårligt stillede personer og personer, 
som er udelukket fra det konventionelle 
lånemarked, og som ønsker at etablere 
eller videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

Or. en

Ændringsforslag 58
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 
videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

(b) dårligt stillede personer, som risikerer 
social marginalisering, som ikke er 
kreditværdige og ikke har økonomiske 
ressourcer, eller som ønsker at etablere 
eller videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige 

Or. en

Ændringsforslag 59
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dårligt stillede personer, herunder de 
unge, som ønsker at etablere eller 

(b) dårligt stillede personer, som risikerer 
social marginalisering eller er udelukket 
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videreudvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændige

fra det konventionelle lånemarked, og 
som ønsker at etablere eller videreudvikle 
deres egen mikrovirksomhed, herunder 
selvstændige

Or. el

Begrundelse

Begrebet social marginalisering er vigtigt, men vanskeligt at måle. Tilføjelsen af ordene 
"udelukket fra det konventionelle lånemarked" underbygger det oprindelige mål, uden at 
udelukke sårbare grupper, og uden at definere disse grupper.

Ændringsforslag 60
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi og mikrovirksomheder, der har 
specialiseret sig i kvalificerede 
produktions- og tjenesteydelsesaktiviteter, 
og som beskæftiger personer, der har 
mistet deres arbejde, eller som beskæftiger 
dårligt stillede personer.

Or. it

Begrundelse

For at beskytte dem, der er i fare for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet og/eller dem, der 
har vanskeligt ved at opnå adgang til enten arbejdsmarkedet eller til konventionelle lån, er 
det vigtigt også at udbygge mikrokreditfaciliteten til også at omfatte mikrovirksomheder, der 
har specialiseret sig i eller er omorganiseret til produktion og tjenesteydelser, der kræver 
færdigheder, som kan sikre de beskæftigede en varig indkomst.
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Ændringsforslag 61
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, hvis ikke-kommercielle 
aktiviteter sigter mod social reintegration, 
social rådgivning, uddannelse af de 
arbejdsløse og, mere generelt, skabelse af 
et mere virksomhedsvenligt miljø.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder, som beskæftiger 
personer, der risikerer social 
marginalisering.

Or. en

Begrundelse

Den ændrede tekst skaber en bredere forståelse for og accept af den målgruppe, der kan opnå 
finansiering.
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Ændringsforslag 63
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger personer, der har vanskeligt 
ved at opnå adgang til konventionelle 
finansielle tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "de unge" er for restriktivt og udelukker andre sårbare samfundsgrupper.

Ændringsforslag 64
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder i den sociale og 
solidariske økonomi, som beskæftiger 
personer, der har mistet deres arbejde, eller 
som beskæftiger dårligt stillede personer.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Veronica Lope Fontagné

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

(c) mikrovirksomheder, herunder 
virksomheder i den socialøkonomiske 
sektor, som ansætter arbejdsløse, dårligt 
stillede personer eller personer, der 
risikerer social marginalisering. 

Or. es

Begrundelse

Formålet med denne afgørelse er at fremme beskæftigelse og social integration. Begrænsning 
af formålet til en enkelt kategori vil mindske mulighederne for at opnå succes.

Ændringsforslag 66
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesskabsbudgettets finansielle bidrag 
til faciliteten i perioden fra 1. januar 2010 
til 31. december 2013 er på 100 mio. EUR. 

1. Fællesskabsbudgettets finansielle bidrag 
til faciliteten i perioden fra 1. januar 2010 
til 31. december 2013 er på 150 mio. EUR, 
idet 15 mio. EUR afsættes til 
støtteforanstaltninger som uddannelse og 
kapacitetsopbygning.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det finansielle bidrag dækker alle 
omkostninger i forbindelse med 
faciliteten, herunder forvaltningsgebyrer 
til de internationale finansinstitutter, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 2, og som 
forvalter Fællesskabets bidrag samt andre 
støtteberettigede omkostninger.

4. Det finansielle bidrag dækker samtlige 
facilitetens støtteudgifter.

Or. en

Ændringsforslag 68
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det finansielle bidrag dækker alle 
omkostninger i forbindelse med faciliteten, 
herunder forvaltningsgebyrer til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, og som forvalter 
Fællesskabets bidrag samt andre 
støtteberettigede omkostninger.

4. Det finansielle bidrag dækker alle 
omkostninger i forbindelse med faciliteten, 
herunder forvaltningsgebyrer til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, og som forvalter 
Fællesskabets bidrag, omkostningerne til 
faglig bistand til de offentlige og private 
mikrofinansieringsorganer, som er omtalt 
i artikel 4, stk. 2, samt andre 
støtteberettigede omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke taget højde for faglig bistand i Kommissionens forslag, selv om en forbedring af 
mikrokreditformidlernes kapacitet er en vigtig faktor for disses udvikling.
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Ændringsforslag 69
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) støtteforanstaltninger, f.eks. 
kommunikationsaktiviteter, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
direkte nødvendige for effektivt at kunne 
gennemføre denne afgørelse og for at 
kunne opfylde dens målsætninger.

(d) støtteforanstaltninger, f.eks. 
kommunikationsaktiviteter, overvågning, 
kontrol, revision og evaluering, som er 
nødvendige for effektivt at kunne 
gennemføre denne afgørelse og for at 
kunne opfylde dens målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 70
Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) mentor-, uddannelses- og 
coachingprogrammer samt andre 
støtteprogrammer, som vil maksimere 
mulighederne for at skabe leve- og 
bæredygtige mikrovirksomheder. Denne 
støtte bør gives målrettet for at bidrage til 
etablering af mikrovirksomheder, idet den 
skal være disponibel inden etableringen 
og indtil mikrovirksomheden kan klare sig 
selv.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Traian Ungureanu og Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Faciliteten bør finansiere 
kapacitetsopbygning inden for bestemte 
målgrupper for at sikre bedre udbytte af 
midlerne.

Or. en

Begrundelse

Hensyntagen til den store efterspørgsel efter finansiering af mikrovirksomheder er en 
forsigtighedsforanstaltning for at sikre effektiv allokering af midler med henblik på udbytte på 
længere sigt.

Ændringsforslag 72
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne.

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne, samt for 
andelslånekasser.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne.

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private, nationale og lokale organer i 
medlemsstaterne, som tilvejebringer 
mikrofinansiering til personer og 
mikrovirksomheder i medlemsstaterne. 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at inddrage de lokale instanser i foranstaltningerne og med modtagerne af 
mikrokreditter.

Ændringsforslag 74
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne.

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer - inklusive demokratisk 
kontrollerede kooperative finansinstitutter 
- i medlemsstaterne, som tilvejebringer 
mikrofinansiering til personer og 
mikrovirksomheder i medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne.

2. Faciliteten er åben for offentlige og 
private organer i medlemsstaterne, som 
tilvejebringer mikrofinansiering til 
personer og mikrovirksomheder i 
medlemsstaterne. Disse organer skal 
udvise størst mulig transparens og 
offentliggøre deres årsomsætninger. De 
skal mindst hvert andet år offentliggøre 
en rapport med redegørelser for og 
analyser af anvendelsen af faciliteten.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De offentlige og private organer i 
medlemsstaterne, som giver adgang til 
faciliteten, udformer yderligere 
retningslinjer om slutmodtageres 
muligheder for at opnå støtte, og de 
samarbejder snævert med organisationer, 
der tilbyder mentor- og 
uddannelsesprogrammer til 
slutmodtagere, således at der kan skabes 
leve- og konkurrencedygtige 
mikrovirksomheder. Disse organer bør 
inkludere organisationer i det civile 
samfund, der samarbejder med de 
målgrupper, der er anført i artikel 2.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at hjælpe slutmodtagerne skal de 
offentlige og private organer i 
medlemsstaterne, som giver adgang til 
faciliteten, ved at udforme yderligere 
retningslinjer om slutmodtageres 
muligheder for at opnå støtte, samarbejde 
snævert med organisationer, der tilbyder 
mentor- og uddannelsesprogrammer, 
samt med de relevante nationale 
organisationer, der officielt repræsenterer 
de målpersoner, der sigtes mod med 
programmerne for slutmodtagere, således 
at der kan skabes leve- og bæredygtige 
mikrovirksomheder.

Or. en

Begrundelse

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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Ændringsforslag 78
Sergio Gaetano Cofferati og Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mentor- og uddannelsesprogrammer 
skal ledsage de foranstaltninger, 
faciliteten finansierer.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at finansieringen i form af mikrokreditter ledsages af en passende mentor- og 
uddannelsesordning, således at faciliteten opnår de resultater, der tilstræbes, for så vidt 
angår effektivitet og social integration.

Ændringsforslag 79
Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der lægges særlig vægt på stimulering 
og styrkelse af den sociale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 80
Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Adgangen til finansiering over denne 
facilitet er helt frivillig, og under ingen 
omstændigheder må personer via trusler 
om ophør eller mindskelse af sociale 



PE429.667v01-00 34/48 AM\792370DA.doc

DA

sikringsydelser blive tvunget til at anvende 
faciliteten. 

Or. en

Ændringsforslag 81
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) og 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF), 
i overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet i forbindelse med nationale 
ordninger.

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med de udvalgte 
offentlige og private udbydere af 
mikrofinansiering, der er omtalt i artikel 
4, stk. 2, som omhandler deres 
forpligtelser til at anvende de ressourcer, 
som faciliteten stiller til rådighed, i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
artikel 2, og til at fremskaffe oplysninger 
til udarbejdelsen af den årlige rapport i 
artikel 8, stk. 1. Aftalerne mellem 
Kommissionen og udbyderne af 
mikrofinansiering indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet og koordinering med 
europæiske og nationale finansielle 
instrumenter, relevante sociale 
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer.

Or. en

Begrundelse

At indgå aftaler med internationale finansinstitutter er et unødvendigt skridt, som skaber 
bureaukrati og vanskeliggør den politiske kontrol. I betragtning af dette pilotinitiativ ringe 
omfang vil det være meget mere effektivt at skabe en decentraliseret struktur af nationale 
udbydere af mikrofinansiering. Dette decentraliserede koncept blev f.eks. anvendt med succes 
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i programmet Ungdom for Europa.

Ændringsforslag 82
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet i forbindelse med nationale 
ordninger.

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet og koordinering med 
eksisterende europæiske og nationale 
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Additionalitet er vigtig, ikke blot på nationalt plan, men også på europæisk plan.
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Ændringsforslag 83
David Casa

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet i forbindelse med nationale 
ordninger.

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet og koordinering med 
eksisterende europæiske og nationale
finansielle instrumenter, relevante sociale 
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer. For at sikre en 
retfærdig dækning og fordeling mellem 
medlemsstaterne, skal hver medlemsstat 
på forhånd garanteres en vis 
minimumsallokering.  

Or. en

Ændringsforslag 84
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 

2. For at gennemføre de foranstaltninger, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 1, med 
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undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet i forbindelse med nationale 
ordninger. 

undtagelse af støtteforanstaltningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra d), indgår 
Kommissionen aftaler med internationale 
finansinstitutter, især med Den Europæiske
Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF), i 
overensstemmelse med artikel 53d, i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 og artikel 43 i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. 
Aftalerne indeholder detaljerede 
bestemmelser om gennemførelsen af de 
opgaver, som finansinstitutterne får pålagt, 
herunder nødvendigheden af at sikre 
additionalitet og koordinering med 
eksisterende europæiske og nationale
finansielle instrumenter, relevante sociale 
støtteforanstaltninger og regionale og 
lokale programmer. Disse aftaler skal 
desuden forpligte disse institutter til at 
stille de midler til rådighed, der gør det 
muligt at opfylde de mål, der er anført i 
artikel 2 og gennemføre de 
foranstaltninger, der er anført i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at sikre, at de finansinstitutter, der får til opgave at forvalte faciliteten, 
klart er forpligtet til at opfylde målene i artikel 2 og 4.

Ændringsforslag 85
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtægter, herunder udbytte og 
tilbagebetalinger, som modtages af de i stk. 
2 nævnte internationale finansinstitutter, 
kan geninvesteres af disse i de 
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 4, 
stk. 1, litra a), b) og c), i en periode på 6 år 

3. Indtægter, herunder udbytte og 
tilbagebetalinger, som modtages af de i stk. 
2 nævnte internationale finansinstitutter, 
skal geninvesteres af disse i de 
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 4, 
stk. 1, litra a), b) og c), i en periode på 6 år 
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efter facilitetens startdato. Når faciliteten 
lukkes, tilbagebetales det skyldige 
restbeløb til De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget.

efter facilitetens startdato. Når faciliteten 
lukkes, tilbagebetales det skyldige 
restbeløb til De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget.

Or. en

Ændringsforslag 86
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De internationale finansinstitutter, der 
er omtalt i stk. 2 i denne artikel, indgår 
skriftlige aftaler med de offentlige og 
private udbydere af mikrofinansiering, 
der er omtalt i artikel 4, stk. 2, som 
omhandler deres forpligtelser til at 
anvende de ressourcer, som faciliteten 
stiller til rådighed, i overensstemmelse 
med målsætningerne i artikel 2, og til at 
fremskaffe oplysninger til udarbejdelsen 
af den årlige rapport i artikel 8, stk. 1.

4. Udbyderne af mikrofinansiering 
udvælges på grundlag af i forvejen 
fastlagte finansielle kriterier og på 
grundlag af kriterier efter artikel 2 og 4 i 
denne afgørelse, for så vidt angår 
facilitetens mål og støtteberettigede 
foranstaltninger og modtagerne.

Or. en

Begrundelse

Da det er facilitetens opgave at styrke den sociale integration og samhørighed for en dårligt 
stillet målgruppe, er det vigtigt, at udvælgelseskriterierne ikke er hierarkiske, d.v.s. at de 
finansielle kriterier vejer tungest, men at der tages ligeligt hensyn til de finansielle kriterier 
og kriterierne i forordningens artikel 2 og 4.

Ændringsforslag 87
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De internationale finansinstitutter, der er 4. De internationale finansinstitutter, der er 
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omtalt i stk. 2 i denne artikel, indgår 
skriftlige aftaler med de offentlige og 
private udbydere af mikrofinansiering, der 
er omtalt i artikel 4, stk. 2, som omhandler 
deres forpligtelser til at anvende de 
ressourcer, som faciliteten stiller til 
rådighed, i overensstemmelse med 
målsætningerne i artikel 2, og til at 
fremskaffe oplysninger til udarbejdelsen af 
den årlige rapport i artikel 8, stk. 1.

omtalt i stk. 2 i denne artikel, indgår 
skriftlige aftaler med de offentlige og 
private udbydere af mikrofinansiering -
inklusive demokratisk kontrollerede 
kooperative finansinstitutter - der er 
omtalt i artikel 4, stk. 2, som omhandler 
deres forpligtelser til at anvende de 
ressourcer, som faciliteten stiller til 
rådighed, i overensstemmelse med 
målsætningerne i artikel 2, og til at 
fremskaffe oplysninger til udarbejdelsen af 
den årlige rapport i artikel 8, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sergio Gaetano Cofferati og Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan oprette en 
national instans til at koordinere 
gennemførelsen af mikrokreditfaciliteten. 
Denne instans skal have til opgave at 
udbrede kendskabet til faciliteten blandt 
potentielle brugere, udvikle evaluerings-
og overvågningsaktiviteter, samarbejde på 
lokalt plan for at sikre sammenhæng med 
lokale økonomiske udviklingspolitikker og 
fremme informationsudveksling og bedste 
praksis på nationalt og europæisk plan.

Or. it

Begrundelse

For at sikre, at mikrokreditfaciliteten bliver effektiv, giver varigt udbytte, når de potentielle 
brugere og bliver et element i den økonomiske politik og i den lokale udvikling, vil det være 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne skaber en national instans, der koordinerer, evaluerer 
og overvåger alle gennemførte foranstaltninger for dermed at sikre, at de bærer frugt og ikke 
er spildt.
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Ændringsforslag 89
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser.

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet årlige rapporter om 
gennemførelsen, som omtalt i artikel 5, stk. 
2, hvori de støttede aktiviteter skitseres, for 
så vidt angår den finansielle 
gennemførelse, finansieringens fordeling 
på sektorer og modtagertyper, godkendte 
og afslåede ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 90
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser. 

1. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet årlige rapporter om 
gennemførelsen på grundlag af de 
rapporter fra de internationale 
finansinstitutter, der er omtalt i artikel 5, 
stk. 2, hvori de støttede aktiviteter skitseres 
for så vidt angår den finansielle 
gennemførelse, finansieringens fordeling 
på sektorer og modtagertyper, godkendte 
og afslåede ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser. 

Or. en
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Ændringsforslag 91
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser.

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, fordeling af og 
adgang til finansieringen efter sektorer og 
modtagertyper, indsendte ansøgninger, 
indgåede aftaler, finansierede 
foranstaltninger, resultater og, om muligt, 
konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jean-Luc Bennahmias og Marielle De Sarnez

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF. Den 
indeholder desuden oplysninger, aktivitet 
for aktivitet, om udvikling og udbygning 
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af mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, der har benyttet EU's 
mikrofinansieringsfacilitet.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF. 

2. Første gang i 2011, men ikke senere end 
12 måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden, og før den 31. maj hvert år 
forelægger Kommissionen en kvantitativ 
og kvalitativ rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om det foregående 
års aktiviteter i henhold til denne afgørelse. 
Den årlige rapport bygger på rapporterne 
om gennemførelse i stk. 1 og fokuserer 
hovedsageligt på de opnåede resultater og 
indeholder navnlig oplysninger om 
indsendte ansøgninger, indgåede 
kontrakter, finansierede foranstaltninger, 
herunder deres komplementaritet i forhold 
til andre fællesskabsforanstaltninger, især 
ESF. 

Or. en

Ændringsforslag 94
Nadja Hirsch

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 

2. Før den 31. maj hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
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rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på, i 
hvilken udstrækning medlemsstaterne har 
anvendt faciliteten, på de opnåede 
resultater og på varigheden af de opnåede 
resultater, hvilket der foretages en 
evaluering af;  den indeholder navnlig 
oplysninger om godkendte og afslåede 
ansøgninger, indgåede kontrakter, 
finansierede foranstaltninger, herunder 
deres komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med årsrapporterne skal der gennemføres en evaluering af resultaterne, som 
omfatter faktorer som f.eks. insolvens i de støttede SMV'er, disses kvote af arbejdsløse, og om 
resultaterne er varige.

Ændringsforslag 95
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

2. Første gang i 2011, men ikke senere end 
12 måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden, og før den 31. december 
hvert år forelægger Kommissionen en 
kvantitativ og kvalitativ rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om det 
foregående års aktiviteter i henhold til 
denne afgørelse. Den årlige rapport bygger 
på rapporterne om gennemførelse i stk. 1 
og fokuserer hovedsageligt på de opnåede 
resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
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fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

Or. en

Begrundelse

Den præcise dato for afgørelsens ikrafttræden kendes endnu ikke. 

Ændringsforslag 96
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af denne årsrapport 
træffer Kommissionen passende 
foranstaltninger til at sikre fremme og 
anvendelse af og adgangen til denne 
facilitet i hele Den Europæiske Union for 
personer, der risikerer social 
marginalisering. 

Or. fr

Begrundelse

Erfaringerne fra årsrapporterne må føre til handling.

Ændringsforslag 97
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3α. På grundlag af årsrapporten 
tilstræber Kommissionen at sikre, at alle i 
hele Den Europæiske Union, der risikerer 
social marginalisering og er udelukket fra 
det konventionelle lånemarked, har 
adgang til faciliteten.
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Or. el

Begrundelse

Begrebet social marginalisering er vigtigt, men vanskeligt at måle. Tilføjelsen af ordene 
"udelukket fra det konventionelle lånemarked" underbygger det oprindelige mål, uden at 
udelukke sårbare grupper, og uden at definere disse grupper.

Ændringsforslag 98
Traian Ungureanu

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af årsrapporten tilpasser 
Kommissionen om nødvendigt afgørelsen 
for at sikre, at den opfylder målene i 
artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Opfylder afgørelsen ikke målene, må Kommissionen forpligtes til at forbedre den.

Ændringsforslag 99
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af denne årlige rapport 
tilstræber Kommissionen at sikre, at der i 
hele Den Europæiske Union er adgang til 
faciliteten for de personer, der er 
udelukket fra det konventionelle 
lånemarked.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På grundlag af årsrapporten tilpasser 
Kommissionen om nødvendigt afgørelsen 
for at sikre, at den opfylder målene i 
artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Opfylder afgørelsen ikke målene, må Kommissionen forpligtes til at forbedre den.

Ændringsforslag 101
Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. 
Midtvejsevalueringen afsluttes fire år
efter facilitetens start og den endelige 
evaluering senest et år efter udløbet af det 
eller de mandater, der er givet til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Ved den endelige
evaluering skal det navnlig undersøges, i 
hvor høj grad faciliteten som helhed har 
opfyldt sine målsætninger. 

1. Kommissionen udfører foreløbige 
evalueringer på eget initiativ og i tæt 
samarbejde med de internationale 
finansinstitutter, der er omtalt i artikel 5, 
stk. 2. Disse evalueringer gennemføres 
hvert andet år efter facilitetens start. I 
2015 forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en evaluering, på 
grundlag af hvilken disse træffer 
afgørelse om videreførelse af faciliteten. 
Ved denne evaluering skal det navnlig 
undersøges, i hvor høj grad faciliteten som 
helhed har opfyldt sine målsætninger. 

Or. fr

Begrundelse

Det er ønskeligt, at denne facilitet bliver varig. Derfor bør en evaluering i 2015 gøre det 



AM\792370DA.doc 47/48 PE429.667v01-00

DA

muligt at konstatere, om målene er opfyldt. Der bør udarbejdes foreløbige evalueringer hvert 
andet år.

Ændringsforslag 102
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. 
Midtvejsevalueringen afsluttes fire år
efter facilitetens start og den endelige 
evaluering senest et år efter udløbet af det 
eller de mandater, der er givet til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Ved den endelige 
evaluering skal det navnlig undersøges, i 
hvor høj grad faciliteten som helhed har 
opfyldt sine målsætninger. 

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Der foretages 
foreløbige evalueringer hvert andet år
efter facilitetens start som et supplement til 
årsrapporterne og den endelige evaluering 
afsluttes senest et år efter udløbet af det
eller de mandater, der er givet til de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. Ved den endelige 
evaluering skal det navnlig undersøges, i 
hvor høj grad faciliteten som helhed har 
opfyldt sine målsætninger. 

Or. en

Ændringsforslag 103
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På grundlag af den anden foreløbige 
evaluering træffer Europa-Parlamentet 
og Rådet afgørelse om, hvorvidt faciliteten 
skal forlænges.

Or. en



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

DA


