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Τροπολογία 21
Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης 
Μαΐου 2006 με τίτλο «Προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η 
συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της 
ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον 
κόσμο» (COM(2006)0249) προσδιόρισε 
τη σημασία της αξιοπρεπούς εργασίας για 
όλους, πράγμα που επιβεβαίωσε το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης 
Μαΐου 2007,

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από 
τους ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης και εκείνους που 
δεν έχουν πάγια πίστωση ούτε ίδια 
κεφάλαια, επομένως δεν έχουν πρόσβαση 
σε πιστώσεις.
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πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 23
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα και η πρόσβαση σε αυτές, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή 
ζήτηση πιστώσεων από εκείνους που τις 
χρειάζονται περισσότερο στην παρούσα 
περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους ανέργους 
ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 24
Sergio Gaetano Cofferati και Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
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κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης και εκείνους που 
είναι αποκλεισμένοι από τη συμβατική 
πιστωτική αγορά, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις, επιδιώκοντας 
ενεργά την ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στους μηχανισμούς 
μικροχρηματοδότησης.

Or. it

Τροπολογία 25
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην
παρούσα περίοδο κρίσης,  δηλαδή από 
τους ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης και εκείνους που 
είναι αποκλεισμένοι από τη συμβατική 
πιστωτική αγορά, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μια γενικότερη διατύπωση για τον πληθυσμό-στόχο είναι προτιμότερη.

Τροπολογία 26
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους 
ανέργους, που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να 
αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, 
ακόμη και ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράθεση επιμέρους ομάδων από το σύνολο όσων μπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα 
δάνεια μπορεί να εγείρει νέες συζητήσεις που θα αφορούν ζητήματα διακρίσεων. Κρίνουμε ότι 
είναι καλύτερο να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ώστε να γίνει αναφορά στο σύνολο όσων πλήττονται 
από την κρίση.  
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Τροπολογία 27
Thomas Mann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Μέρος της μικροχρηματοδότησης 
που παρέχεται σε μειονεκτούντα άτομα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχεται από μη εμπορικά ιδρύματα 
μικροχρηματοδότησης και τράπεζες που 
έχουν αναλάβει κοινωνική προσφορά.

Or. en

Τροπολογία 28
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η αύξηση της προσφοράς 
μικροχρηματοδοτήσεων για τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τα οποία δεν 
έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις, δεν μπορεί 
να είναι ένα ημίμετρο για τις ελλείψεις 
της τραπεζικής αγοράς οι οποίες θα 
πρέπει να απαλειφθούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των μικροχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον μέσο, όχι όμως μια 
εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή τραπεζική αγορά. Οι ελλείψεις της  δεν μπορεί να 
αποσιωπούνται και στο πλαίσιο  ανάπτυξης των μικροχρηματοδοτήσεων. 
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Τροπολογία 29
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α)  Yπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα 
ιδρυμάτων, εμπορικών και μη, που 
μπορούν να προσφέρουν μικροπιστώσεις. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο 
μέρος των μικροπιστώσεων που 
παρέχονται σε μειονεκτούντα άτομα 
χορηγείται από μικροπιστωτικά ιδρύματα 
μη εμπορικού χαρακτήρα ή από 
κοινωνικά ευαισθητοποιημένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
εμπορικού χαρακτήρα· οι φορείς αυτοί 
χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα 
σημερινά επίπεδα ζήτησης. 

Or. es

Τροπολογία 30
Alejandro Cercas και Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) (3α) Οι περισσότερες 
μικροπιστώσεις προς μειονεκτούντα 
άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χορηγούνται από μη εμπορικά ιδρύματα 
μικροχρηματοδότησης και τράπεζες που 
έχουν αναλάβει κοινωνική προσφορά, 
επομένως οι πάροχοι αυτοί χρειάζονται 
περαιτέρω στήριξη προκειμένου να 
ανταποκριθούν στα τωρινά επίπεδα της 
ζήτησης.

Or. en
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Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση»
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως οι 
νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και από άλλα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
χωρίς να θίγονται οι δραστηριότητες των 
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης που δεν 
έχουν πάγια πίστωση ούτε ίδια κεφάλαια, 
επομένως δεν έχουν πρόσβαση σε 
πιστώσεις. Επιπλέον των υπαρχόντων 
μέσων χρειάζεται ειδική δράση για την 
περαιτέρω προώθηση της οικονομικής και 
της κοινωνικής συνοχής, χωρίς να θίγονται 
οι δραστηριότητες των κρατών μελών. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή εξήγγειλε πρόταση 
για τη δημιουργία ενός νέου κοινοτικού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας, της οικονομίας 
της αλληλεγγύης  και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 32
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως οι 
νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, δηλαδή 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες ως προς την πρόσβαση σε 
συμβατικές χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες.  Επιπλέον των υπαρχόντων 
μέσων χρειάζεται ειδική δράση για την 
περαιτέρω προώθηση της οικονομικής και 
της κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "μειονεκτικές" είναι ασαφής και θα μπορούσε να παρερμηνευθεί. Η συγκεκριμένη 
αναφορά στους "νέους" είναι υπερβολικά περιοριστικός και δεν περιλαμβάνει άλλες ευπαθείς 
ομάδες της κοινωνίας.
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Τροπολογία 33
Sergio Gaetano Cofferati και Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως οι 
νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως οι 
νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Προκειμένου ο 
μηχανισμός των μικροχρηματοδοτήσεων 
να  είναι αποτελεσματικός, να παράγει 
διαρκώς αποτελέσματα, να φθάνει στους 
δυνητικούς δικαιούχους και να 
παρουσιάζεται ως στοιχείο οικονομικής 
πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης, θα 
ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα εθνικό σημείο επαφής που 
θα μπορεί  να συντονίζει, να αξιολογεί και 
να παρακολουθεί όλες τις δράσεις που 
υλοποιούνται, ούτως ώστε να 
αξιοποιούνται και να μην 
κατακερματίζονται.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να συντονίζουν - μέσω μιας "μονάδας ελέγχου"- την εφαρμογή του 
μηχανισμού των μικροχρηματοδοτήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ώστε αυτός να είναι 
αποτελεσματικός και να παράγει μόνιμα αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 34
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σε πολλές περιπτώσεις οι πάροχοι 
μικροπιστώσεων στην Ευρώπη είναι 
εμπορικές τράπεζες και πρέπει να γίνουν 
σημαντικοί εταίροι στο έργο, προκειμένου 
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην 
αγορά πιστώσεων με ιδιαίτερη έμφαση 
στους πελάτες χωρίς πάγια πίστωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη τα δάνεια για μικροεπιχειρήσεις και έναρξη δραστηριοτήτων χορηγούνται 
από εμπορικές τράπεζες. Ο υψηλός κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν οι μικροπιστώσεις σε 
συνδυασμό με την παρούσα κρίση ρευστότητας έκανε τις τράπεζες να ενεργούν με μεγαλύτερη 
φειδώ, με συνέπεια τον περιορισμό των πιστώσεων και το πάγωμα του πιστωτικού τομέα. Αν τις 
εντάξουμε στο έργο, θα έχουμε επίσης συμψηφισμό των πιστώσεων και αποκατάσταση της 
πίστης.

Τροπολογία 35
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Τα ιδρύματα χορήγησης  
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μικροχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να 
επιδιώκουν μόνο κοινωνικές αποστολές 
και να δεσμεύονται για την τήρηση των 
κανόνων ρύθμισης του τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 36
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 β) Εκτός από τις δυσκολίες πρόσβασης 
σε πιστώσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και η ανασφάλεια αποτελούν σημαντικά 
εμπόδια για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη μιας πολύ μικρής επιχείρησης. 
Το ευρωπαϊκό σύστημα 
μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να 
συμβάλει στη στήριξη των δομών 
κοινωνικής οικονομίας που ενισχύουν και 
βοηθούν τα πρόσωπα που αποκλείονται 
στην κοινωνική επανένταξή τους και οι 
οποίες τα βοηθούν να αποκτήσουν τις 
ελάχιστες απαιτούμενες  δεξιότητες για 
να αναλάβουν ένα βιώσιμο 
επιχειρηματικό σχέδιο.

Or. fr

Τροπολογία 37
Traian Ungureanu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο μηχανισμός πρέπει να εστιάζεται 
στις πράξεις που μπορούν να έχουν 
επιπτώσεις και σε οικονομίες κλίμακας, 
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συνδέοντας μεταξύ τους τις 
χρηματοδοτούμενες οικονομικές 
δραστηριότητες για μεγιστοποίηση της 
συνολικής αύξησης πλούτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει των πρόσφατων μελετών, υπάρχει σαφής θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μικρών 
αλληλένδετων οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν δημιουργήσουμε κοινή βάση υπό αυτές τις 
συνθήκες, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ασφαλέστερη ανάπτυξη των νεωστί διαμορφωμένων και 
των υπό εξέλιξη μικροεπιχειρήσεων, καθώς θα ανταγωνίζονται η μία την άλλη αλλά 
ταυτόχρονα θα μπορούν να γίνουν εταίροι σε οριζόντια προσέγγιση.

Τροπολογία 38
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η χρήση κοινοτικών πόρων είναι 
κατάλληλη και ανταποκρίνεται στο 
σχετικό ψήφισμα που εκδόθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 
2009. Επιπλέον, η δημιουργία ενιαίου 
μηχανισμού κοινοτικής εμβέλειας θα 
ενισχύσει τον αντίκτυπο των ενεργειών 
των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και θα αποτρέψει τον 
κατακερματισμό των προσπαθειών και, 
ως εκ τούτου, θα αυξήσει την παροχή 
μικροχρηματοδοτήσεων σε όλα τα κράτη 
μέλη. Για να αξιοποιηθεί η πείρα των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
και ιδίως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων, ο μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress θα 
πρέπει να δημιουργηθεί βάσει κοινής 
διαχείρισης.

(5) Η χρήση κοινοτικών πόρων είναι 
κατάλληλη και ανταποκρίνεται στο 
σχετικό ψήφισμα που εκδόθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 
2009. 

Or. en
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Τροπολογία 39
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Για να διασφαλιστεί ότι ο 
μηχανισμός θα εκπληρώσει την αποστολή 
του, τα κριτήρια που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση και αφορούν τους 
στόχους του μηχανισμού και τις 
επιλέξιμες δράσεις και λήπτες πρέπει να 
εξεταστούν με τους ίδιους όρους όπως τα 
προκαθορισμένα χρηματοδοτικά 
κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
τον μηχανισμό θα πρέπει να είναι 
συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με 
τις διατάξεις της Συνθήκης και των 
πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτής. Οι 
δραστηριότητες του μηχανισμού θα πρέπει 
να συμπληρώνουν τις άλλες κοινοτικές 
παρεμβάσεις, και ιδίως τα χρηματοδοτικά 
μέσα του προγράμματος 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, την 
πρωτοβουλία JASMINE και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο.

(6) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 
τον μηχανισμό θα πρέπει να είναι 
συνεκτικές και συμβατές με τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν με 
τις διατάξεις της Συνθήκης και των 
πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτής. Οι 
δραστηριότητες του μηχανισμού θα πρέπει 
να συμπληρώνουν τις άλλες κοινοτικές 
παρεμβάσεις, και ιδίως τα χρηματοδοτικά 
μέσα του προγράμματος 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, την 
πρωτοβουλία JASMINE, EAFRD, ERDF
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Or. en
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Τροπολογία 41
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το μηχανισμό αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ατομική 
παρακολούθηση των επιχειρήσεων και 
τεχνική βοήθεια που θα εξασφαλίζουν τη 
συνέχιση των δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται. Θα ήταν σκόπιμο να 
συνοδεύονται οι μικροχρηματοδοτήσεις 
από προσαρμοσμένα τραπεζικά προϊόντα 
και υπηρεσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η στήριξη είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία επιχειρήσεων γενικά και πολύ περισσότερο 
για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τροπολογία 42
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το μηχανισμό αυτό θα πρέπει να 
τηρούν τις συστάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και να επιτρέπουν 
την παροχή συμβουλών και 
χρηματοοικονομικής κατάρτισης 
χρήσιμης για τους δικαιούχους των 
μικροχρηματοδοτήσεων.

Or. fr
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Τροπολογία 43
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για τη μεγιστοποίηση του τελικού 
αποτελέσματος του μηχανισμού πρέπει να 
υπάρξουν κοινές δράσεις των κρατών 
μελών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
υπό την έννοια της παρακολούθησης, της 
εφαρμογής και της εκτίμησης 
επιπτώσεων, με την αξιοποίηση εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων και εθνικών 
στρατηγικών απασχόλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση πρόσφατες μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο της μικροχρηματοδότησης, ένα από τα 
βασικά μειονεκτήματα είχε σχέση με την έλλειψη σχετικών δεδομένων και τις άνισες δεσμεύσεις 
των εθνικών κυβερνήσεων. Αν η δέσμευση οριστεί επίσημα, ο κίνδυνος ασυμμετρίας των 
πληροφοριών και απώλειας δεδομένων μπορεί να εξαλειφθεί και ο αντίκτυπος μπορεί να 
εκτιμηθεί καλύτερα για μελλοντικές δράσεις στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 44
Frederic Daerden

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από το μηχανισμό αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύονται από προγράμματα 
καθοδήγησης, κατάρτισης και ατομικής 
καθοδήγησης, ώστε να μεγιστοποιηθούν 
οι πιθανότητες δημιουργίας βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 45
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από τον μηχανισμό αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύονται από προγράμματα 
καθοδήγησης και κατάρτισης, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες 
δημιουργίας βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Γι’ αυτό τον σκοπό σαφές 
μέρος του προϋπολογισμού πρέπει να 
προοριστεί για τέτοια μέτρα.  

Or. en

Τροπολογία 46
Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από τον μηχανισμό αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύονται από προγράμματα 
καθοδήγησης, κατάρτισης, εξάσκησης 
και άλλα προγράμματα υποστήριξης, 
ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες 
δημιουργίας βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Αυτή η υποστήριξη πρέπει 
να παρέχεται με στοχοθετημένο τρόπο, 
ώστε να βοηθά στο ξεκίνημα των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, πρέπει 
να διατίθεται υποστηρικτική και 
συμβουλευτική συνδρομή, μέχρι να 
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μπορέσουν οι εν λόγω επιχειρήσεις να 
σταθούν στα πόδια τους.

Or. en

Τροπολογία 47
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να είναι αποτελεσματικότερος, ο 
μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
συντονιστεί και να λειτουργεί παράλληλα 
προς τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα· θα πρέπει 
επίσης να αρθούν τα νομικά και 
κανονιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη 
των μικροχρηματοδοτήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτός ο συντονισμός με άλλα υφιστάμενα προγράμματα και η άρση των εμποδίων για την 
ανάπτυξη των μικροχρηματοδοτήσεων είναι πολύ σημαντικά.

Τροπολογία 48
Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Προκειμένου ο μηχανισμός να είναι 
πιο αποτελεσματικός, θα πρέπει να 
συντονίζεται και να εφαρμόζεται 
παράλληλα με τους υφιστάμενους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα 
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εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα 
κατάλληλα μέτρα κοινωνικής στήριξης 
και τα περιφερειακά και τοπικά 
προγράμματα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη των εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δίνεται η δυνατότητα ορθότερης 
παρέμβασης και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του μηχανισμού.

Τροπολογία 49
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μηχανισμός παρέχει κοινοτικούς πόρους 
για να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση 
σε μικροπιστώσεις:

Ο μηχανισμός παρέχει κοινοτικούς 
πόρους για να βρίσκουν ευκολότερα 
διαθέσιμη μικροχρηματοδότηση:

Or. en

Τροπολογία 50
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο μηχανισμός παρέχει κοινοτικούς πόρους 
για να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε 
μικροπιστώσεις:

Ο μηχανισμός παρέχει κοινοτικούς πόρους 
για να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση 
και διαθεσιμότητα σε μικροπιστώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος και ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει 
διαθεσιμότητα στους χρήστες του προγράμματος.
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Τροπολογία 51
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν τη δουλειά τους και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

(α) τα άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν 
τη δουλειά τους ή αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για την είσοδο ή επάνοδό τους 
στην αγορά εργασίας και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en

Τροπολογία 52
Nadja Hirsch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν τη δουλειά τους και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

(α) τα άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν 
τη δουλειά τους ή αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για την είσοδο ή επάνοδό τους 
στην αγορά εργασίας και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. de
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Τροπολογία 53
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν τη δουλειά τους και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

α) τα άτομα που είναι άνεργοι ή 
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους 
και που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους 
πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Μηχανισμός πρέπει να αφορά όλους τους ανέργους, ανεξάρτητα από το εάν προηγουμένως 
ήταν απασχολούμενοι ή όχι. Τα άτομα που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά 
χρειάζονται και αυτά βοήθεια.

Τροπολογία 54
Sergio Gaetano Cofferati και Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Ο μηχανισμός θα παρέχει τους 
κοινοτικούς πόρους για την πρόσβαση 
στη μικροχρηματοδότηση προωθώντας 
ενεργά την ισότητα ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και ανδρών.

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να επωφεληθούν πλήρως από τις μικροχρηματοδοτήσεις και οι γυναίκες, 
οι οποίες υφίστανται πρωτίστως διακριτική μεταχείριση και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες όσον 
αφορά τη διττή δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά. 
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Τροπολογία 55
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που 
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποφεύγονται έτσι τυχόν δυσμενείς διακρίσεις που θα προέκυπταν από την παράθεση όλων των 
ομάδων-στόχων.

Τροπολογία 56
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που 
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι·

β) τα μειονεκτούντα άτομα ή τα άτομα 
που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και που θέλουν να ιδρύσουν 
ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση δεν είναι σκόπιμο να καθοριστούν ως μειονεκτούσες συγκεκριμένες 
ομάδες του πληθυσμού. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση διαφέρει σε κάθε κράτος μέλος 
και, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία και να συνεκτιμούν ειδικούς 
παράγοντες όταν καθορίζουν ως μειονεκτούσες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. 
Επιπλέον, ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού.
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Τροπολογία 57
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που 
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι· 

(β) τα μειονεκτούντα άτομα, όσοι έχουν 
αποκλειστεί από τη συμβατική αγορά 
πιστώσεων και θέλουν να ιδρύσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι· 

Or. en

Τροπολογία 58
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που 
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι· 

(β) τα μειονεκτούντα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και δεν έχουν πάγια 
πίστωση ούτε ίδια κεφάλαια ή που θέλουν 
να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους 
πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι· 

Or. en
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Τροπολογία 59
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι·

β) τα μειονεκτούντα άτομα που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού ή είναι αποκλεισμένα από τη 
συμβατική πιστωτική αγορά και θέλουν 
να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους 
πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η έννοια του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σημαντική αλλά είναι δύσκολα 
μετρήσιμη. Η προσθήκη του «αποκλεισμού από τη συμβατική πιστωτική αγορά» ενισχύει τον 
αρχικό στόχο χωρίς να αποκλείει η να οριοθετεί ποιες θα είναι αυτές οι ευάλωτες ομάδες.

Τροπολογία 60
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που είναι ειδικευμένες σε 
ιδιαίτερες δραστηριότητες παραγωγής 
και υπηρεσιών που απασχολούν άτομα τα 
οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν τα άτομα που απειλούνται με έξοδο από την αγορά εργασίας και / ή 
εκείνα που έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση είτε στην αγορά εργασίας είτε στη συμβατική 
πίστωση, έχει ιδιαίτερη σημασία να επεκταθεί ο μηχανισμός της μικροχρηματοδότησης και στις 
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πολύ μικρές επιχειρήσεις που ειδικεύονται ή αναδιοργανώνονται σε δραστηριότητες 
μεταποίησης και ειδικευμένων υπηρεσιών που μπορούν να δημιουργήσουν βιώσιμο εισόδημα 
για τους ανθρώπους που απασχολούνται σε αυτές.

Τροπολογία 61
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας των οποίων η μη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα αποσκοπεί 
στην κοινωνική επανένταξη, στην 
κοινωνική υποστήριξη, στην κατάρτιση 
των ατόμων χωρίς εργασία και, 
γενικότερα, στη δημιουργία 
περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
επιχειρηματικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 62
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν άτομα τα οποία 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο κείμενο εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση και αποδοχή για την επιλέξιμη 
ομάδα-στόχο.
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Τροπολογία 63
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
που απασχολούν άτομα που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης 
στις συμβατικές χρηματοδοτικές 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αναφορά στους "νέους" είναι υπερβολικά περιοριστικός και δεν περιλαμβάνει 
άλλες ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας.

Τροπολογία 64
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας 
της αλληλεγγύης που απασχολούν άτομα 
τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα.

Or. en
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Τροπολογία 65
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ανήκουν στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας, οι οποίες εξασφαλίζουν 
θέσεις εργασίας για ανέργους, 
μειονεκτούντα άτομα ή άτομα που 
διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτής της απόφασης είναι να προωθηθεί η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Ο 
περιορισμός του στόχου αυτού σε μία μόνο μορφή μικροεπιχειρήσεων συνεπάγεται και 
περιορισμό των ευκαιριών επιτυχίας.

Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική συμβολή του 
κοινοτικού προϋπολογισμού στον 
μηχανισμό για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. 

1. Η χρηματοδοτική συμβολή του 
κοινοτικού προϋπολογισμού στον 
μηχανισμό για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, 
εκ των οποίων τα 15 εκατομμύρια 
προβλέπονται για υποστηρικτικά μέτρα 
όπως η κατάρτιση και η ανάπτυξη 
δυναμικού. 

Or. en
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Τροπολογία 67
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συμβολή καλύπτει το 
πλήρες κόστος του μηχανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών 
διαχείρισης για τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
και τα οποία διαχειρίζονται την κοινοτική 
συμβολή, καθώς και κάθε άλλης 
επιλέξιμης δαπάνης.

4. Η χρηματοδοτική συμβολή καλύπτει 
όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του 
μηχανισμού.

Or. en

Τροπολογία 68
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η χρηματοδοτική συμβολή καλύπτει το 
πλήρες κόστος του μηχανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών 
διαχείρισης για τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
και τα οποία διαχειρίζονται την κοινοτική 
συμβολή, καθώς και κάθε άλλης 
επιλέξιμης δαπάνης.

4. Η χρηματοδοτική συμβολή καλύπτει το 
πλήρες κόστος του μηχανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών 
διαχείρισης για τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
και τα οποία διαχειρίζονται την κοινοτική 
συμβολή, καθώς και το κόστος τεχνικής 
βοήθειας στους δημόσιους και ιδιωτικούς  
φορείς χορήγησης 
μικροχρηματοδοτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 2, και κάθε 
άλλης επιλέξιμης δαπάνης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το σκέλος της τεχνικής βοήθειας δεν λαμβάνεται υπόψη στην πρόταση της Επιτροπής, ενώ η 
βελτίωση της ικανότητας των ενδιάμεσων της μικροχρηματοδότησης είναι ουσιώδες στοιχείο 
για την ανάπτυξή τους.

Τροπολογία 69
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) υποστηρικτικά μέτρα, όπως 
επικοινωνιακές δραστηριότητες, 
παρακολούθηση, έλεγχος, λογιστικοί 
έλεγχοι και αξιολόγηση, που είναι άμεσα
αναγκαία για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης και για την επίτευξη των 
στόχων της.

(δ) υποστηρικτικά μέτρα, όπως 
επικοινωνιακές δραστηριότητες, 
παρακολούθηση, έλεγχος, λογιστικοί 
έλεγχοι και αξιολόγηση, που είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης και για την επίτευξη των 
στόχων της.

Or. en

Τροπολογία 70
Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) προγράμματα καθοδήγησης, 
κατάρτισης, εξάσκησης και άλλα 
υποστηρικτικά προγράμματα τα οποία θα 
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες 
δημιουργίας βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Αυτή η υποστήριξη πρέπει 
να παρέχεται με στοχοθετημένο τρόπο,
ώστε να βοηθά στο ξεκίνημα των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, ενώ πρέπει να 
διατίθεται πριν από το ξεκίνημα των εν 
λόγω επιχειρήσεων και μέχρι να 
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μπορέσουν αυτές να σταθούν στα πόδια 
τους.

Or. en

Τροπολογία 71
Traian Ungureanu και Pascale Gruny

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Ο μηχανισμός χρηματοδοτεί την 
ανάπτυξη δυναμικού των ομάδων-
στόχων, για να διασφαλιστεί καλύτερη 
απόδοση των δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνεται υπόψη ότι η υψηλή ζήτηση χρηματοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 
προληπτικό μέτρο για μια αποτελεσματική διάθεση κεφαλαίων με στόχο μακροπρόθεσμα οφέλη.

Τροπολογία 72
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη.

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη καθώς και σε πιστωτικές ενώσεις.

Or. en



PE429.667v01-00 32/52 AM\792370EL.doc

EL

Τροπολογία 73
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη.

2. Πρόσβαση στο μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εθνικοί και 
τοπικοί,  που εδρεύουν στα κράτη μέλη 
και που παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις 
σε άτομα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις 
στα κράτη μέλη. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να προβλεφθεί η κατάλληλη συμμετοχή των τοπικών φορέων σχετικά  με τις 
παρεμβάσεις και τους δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων.

Τροπολογία 74
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη.

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
συμπεριλαμβανομένων των δημοκρατικά 
ελεγχόμενων συνεταιριστικών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 75
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη.

2. Πρόσβαση στον μηχανισμό έχουν οι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις σε άτομα 
και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στα κράτη 
μέλη. Οι φορείς αυτοί πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη 
δυνατή διαφάνεια και να ανακοινώνουν 
τα πραγματικά ετήσια επιτόκιά τους. Θα 
πρέπει να δημοσιεύουν κάθε 2 χρόνια 
τουλάχιστον έκθεση που θα περιγράφει 
και θα αναλύει τις πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση του μηχανισμού.

Or. fr

Τροπολογία 76
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν πρόσβαση στον μηχανισμό 
αναπτύσσουν περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
τελικών δικαιούχων και συνεργάζονται 
στενά με τους οργανισμούς που παρέχουν 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης για τους τελικούς 
δικαιούχους με στόχο τη δημιουργία 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. Σε αυτούς τους 
φορείς πρέπει να συμπεριληφθούν 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
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που εργάζονται με ομάδες-στόχους οι 
οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.

Or. en

Τροπολογία 77
Ádám Kósa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να βοηθούν τους τελικούς 
δικαιούχους, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς που εδρεύουν στα κράτη μέλη και 
που παρέχουν πρόσβαση στον μηχανισμό, 
αναπτύσσοντας περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
τελικών δικαιούχων,  συνεργάζονται 
στενά με τους οργανισμούς που παρέχουν 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης καθώς και με τους σχετικούς 
εθνικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν 
επίσημα τους ανθρώπους στους οποίους 
απευθύνονται τα προγράμματα για τους 
τελικούς δικαιούχους, με στόχο τη 
δημιουργία βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

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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Τροπολογία 78
Sergio Gaetano Cofferati και Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης συνοδεύουν τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να συνοδεύονται οι χρηματοδοτήσεις των μικροπιστώσεων με ένα 
κατάλληλο σύστημα καθοδήγησης και κατάρτισης, ώστε ο μηχανισμός να αποφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 79
Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη 
ζωογόνηση και ενίσχυση της κοινωνικής 
οικονομίας.

Or. en
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Τροπολογία 80
Thomas Händel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στο 
πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, είναι 
καθαρά εθελοντική και κατά κανένα 
τρόπο δεν πρέπει να εξαναγκάζεται 
κανείς να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό 
υπό την απειλή της διακοπής ή της 
μείωσης του επιδόματος κοινωνικής 
ασφάλισης.  

Or. en

Τροπολογία 81
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου και το άρθρο 43 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν λόγω 
συμφωνίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
διατάξεις για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με επιλεγμένους  
δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους 
μικροχρηματοδοτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στις οποίες 
επισημαίνεται η υποχρέωσή τους, αφενός 
να χρησιμοποιούν τους πόρους που 
διατίθενται βάσει του μηχανισμού 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 2 και, αφετέρου, να παρέχουν 
στοιχεία για την κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω συμφωνίες 
μεταξύ της Επιτροπής και των παρόχων 
μικροχρηματοδοτήσεων περιλαμβάνουν 
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ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα με τις σχετικές εθνικές 
δράσεις.

λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα και ο συντονισμός με τα 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδιάμεσο βήμα για τη σύναψη συμφωνιών με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 
άσκοπο, καθώς επιφέρει γραφειοκρατικό φόρτο και καθιστά δυσκολότερο τον πολιτικό έλεγχο. 
Με δεδομένο το μικρό μέγεθος αυτής της πιλοτικής πρωτοβουλίας, είναι πολύ αποδοτικότερο 
να δημιουργηθεί μια αποκεντρωμένη δομή εθνικών παρόχων μικροχρηματοδότησης. Η 
αποκεντρωμένη προσέγγιση εφαρμόστηκε επιτυχημένα π.χ. στο πρόγραμμα Youth for Europe.

Τροπολογία 82
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
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των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα με τις σχετικές εθνικές 
δράσεις.

των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα και ο συντονισμός με 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθετικότητα είναι σημαντική όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 83
David Casa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα με τις σχετικές εθνικές 
δράσεις.

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα και ο συντονισμός με τα 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα. Για να 
διασφαλιστεί η υπό ίσους όρους κάλυψη 
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και η δίκαιη κατανομή μεταξύ των κρατών 
μελών, πρέπει να δοθούν εγγυήσεις για μια 
ελάχιστη προκαταβολή από τον μηχανισμό 
σε κάθε κράτος μέλος.  

Or. en

Τροπολογία 84
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα με τις σχετικές εθνικές 
δράσεις. 

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα και ο συντονισμός με τα 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα. Αυτές οι 
συμφωνίες θα ορίσουν λεπτομερέστερα 
την υποχρέωση αυτών των οργάνων να 
διαθέσουν τους πόρους, ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 2 και 
να υλοποιηθούν τα μέτρα του άρθρου 4.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικότατο να διασφαλιστεί ότι τα χρηματοπιστωτικά όργανα που έχουν επωμιστεί τη 
διαχείριση του μηχανισμού έχουν σαφή δέσμευση έναντι των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 
2 και 4.

Τροπολογία 85
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
μερισμάτων και των επιστροφών, που θα 
εισπραχθούν από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν
να επανεπενδύονται από τα ιδρύματα αυτά 
σε δράσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) για περίοδο 6 ετών 
από την ημερομηνία έναρξης της 
λειτουργίας του μηχανισμού. Όταν 
ολοκληρωθεί η οικονομική εκκαθάριση 
του μηχανισμού, το οφειλόμενο στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπόλοιπο 
επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
μερισμάτων και των επιστροφών, που θα 
εισπραχθούν από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να 
επανεπενδύονται από τα ιδρύματα αυτά σε 
δράσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) για περίοδο 6 ετών 
από την ημερομηνία έναρξης της 
λειτουργίας του μηχανισμού. Όταν 
ολοκληρωθεί η οικονομική εκκαθάριση 
του μηχανισμού, το οφειλόμενο στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπόλοιπο 
επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 86
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου συνάπτουν γραπτές 
συμφωνίες με τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς παρόχους 

4. Οι πάροχοι μικροχρηματοδότησης 
επιλέγονται με βάση προκαθορισμένα 
χρηματοπιστωτικά κριτήρια και κριτήρια 
που συνδέονται με τα άρθρα 2 και 4 της 
παρούσας απόφασης, σε σχέση με τους 
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μικροχρηματοδοτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στις οποίες 
επισημαίνεται η υποχρέωσή τους, αφενός, 
να χρησιμοποιούν τους πόρους που 
διατίθενται βάσει του μηχανισμού 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 2 και, αφετέρου, να παρέχουν 
στοιχεία για την κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1.

στόχους του μηχανισμού και τις 
επιλέξιμες δράσεις και δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο μηχανισμός έχει σαφή εντολή να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και συνοχή για τις 
μειονεκτούσες ομάδες-στόχους, τα κριτήρια επιλογής πρέπει να μην είναι ιεραρχικά, δηλαδή 
πρώτα τα χρηματοπιστωτικά κριτήρια, αλλά να εκτιμώνται επί ίσοις όροις τα χρηματοπιστωτικά 
κριτήρια και τα κριτήρια που συνδέονται με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού. 

Τροπολογία 87
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου συνάπτουν γραπτές 
συμφωνίες με τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς παρόχους 
μικροχρηματοδοτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στις οποίες 
επισημαίνεται η υποχρέωσή τους, αφενός, 
να χρησιμοποιούν τους πόρους που 
διατίθενται βάσει του μηχανισμού 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 2 και, αφετέρου, να παρέχουν 
στοιχεία για την κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1.

4. Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου συνάπτουν γραπτές 
συμφωνίες με τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς παρόχους 
μικροχρηματοδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοκρατικά 
ελεγχόμενων συνεταιριστικών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 
στις οποίες επισημαίνεται η υποχρέωσή 
τους, αφενός, να χρησιμοποιούν τους 
πόρους που διατίθενται βάσει του 
μηχανισμού σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και, αφετέρου, να 
παρέχουν στοιχεία για την κατάρτιση των 
ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1.
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Or. en

Τροπολογία 88
Sergio Gaetano Cofferati και Silvia Costa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ένα εθνικό σημείο επαφής, με 
στόχο το συντονισμό της εφαρμογής του 
μηχανισμού της μικροχρηματοδότησης. 
Το σημείο επαφής έχει ως καθήκον να 
διαδίδει μεταξύ των δυνητικών 
δικαιούχων τη γνώση για την ύπαρξη του 
μηχανισμού, να αναπτύσσει 
δραστηριότητες αξιολόγησης και  
παρακολούθησης, να συνεργάζεται με το 
τοπικό επίπεδο για να εξασφαλίζει συνοχή 
με τις πολιτικές της περιφερειακής 
οικονομικής ανάπτυξης και να 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο μηχανισμός των μικροχρηματοδοτήσεων να  είναι αποτελεσματικός, να παράγει 
διαρκώς καρπούς, να φθάνει στους δυνητικούς δικαιούχους και να παρουσιάζεται ως στοιχείο 
οικονομικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ένα εθνικό σημείο επαφής που θα μπορεί  να συντονίζει, να αξιολογεί και να παρακολουθεί 
όλες τις δράσεις που υλοποιούνται, ούτως ώστε να αξιοποιούνται και να μη  διασπαθίζονται.
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Τροπολογία 89
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

1. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο  ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης 
από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2, στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές 
ή απορρίφθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

Or. en

Τροπολογία 90
Jean Lambert

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 

1. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο  ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, 
βασισμένες σε εκθέσεις από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές 
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χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους. 

ή απορρίφθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους. 

Or. en

Τροπολογία 91
Marian Harkin

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή και το 
προσβάσιμο των χρηματοδοτήσεων κατά 
τομείς και είδος δικαιούχων, τις αιτήσεις 
που υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

Or. en

Τροπολογία 92
Jean-Luc Bennahmias και Marielle De Sarnez

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
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ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ. 
Περιέχει επίσης πληροφορίες, ανά 
δραστηριότητα, σχετικά με την πορεία 
και την ανάπτυξη των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας 
που απευθύνθηκαν στο ευρωπαϊκό 
σύστημα μικροχρηματοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία 93
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 

2. Για πρώτη φορά το 2011, αλλά όχι 
αργότερα από 12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης και πριν από τις 31 
Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική ετήσια 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο 
έτος. Η ετήσια έκθεση βασίζεται στις 
εκθέσεις εκτέλεσης για τις οποίες γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1, εστιάζονται 
κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
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χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ. 

υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ. 

Or. en

Τροπολογία 94
Nadja Hirsch

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

2. Μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 
και εστιάζεται κυρίως στο ποσοστό 
αξιοποίησης του μηχανισμού από τα 
κράτη μέλη και στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν καθώς και στη βιωσιμότητα 
αυτών των αποτελεσμάτων, η οποία 
πρέπει να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο 
αξιολόγησης·  περιέχει πρωτίστως
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν, τις 
συμβάσεις που συνάφθηκαν και τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η οποία 
θα συνεκτιμά παράγοντες όπως π.χ. τη ρευστότητα των ενισχυόμενων ΜΜΕ ή το ποσοστό των 
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ανέργων τους και θα κρίνει τα αποτελέσματα με βάση τη διάρκειά τους.

Τροπολογία 95
Csaba Őry

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

2. Για πρώτη φορά το 2011, αλλά όχι 
αργότερα από 12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης και πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να προβλεφθεί ακόμη πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση.
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Τροπολογία 96
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Βάσει αυτής της ετήσιας έκθεσης, η 
Επιτροπή αναλαμβάνει τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την 
προώθηση, τη χρήση και την πρόσβαση 
στο μηχανισμό αυτό σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα που 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα διδάγματα από την ετήσια έκθεση πρέπει να ακολουθούν αποτελέσματα.

Τροπολογία 97
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Βάσει της ετήσιας έκθεσης, η 
Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στο 
μηχανισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού και όσοι είναι 
αποκλεισμένοι από τη συμβατική 
πιστωτική αγορά.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η έννοια του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σημαντική αλλά είναι δύσκολα 
μετρήσιμη. Η προσθήκη του «αποκλεισμού από τη συμβατική πιστωτική αγορά» ενισχύει τον 
αρχικό στόχο χωρίς να αποκλείει η να οριοθετεί ποιες θα είναι αυτές οι ευάλωτες ομάδες.
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Τροπολογία 98
Traian Ungureanu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με βάση αυτή την ετήσια έκθεση, η 
Επιτροπή αναπροσαρμόζει, αν χρειαστεί, 
την απόφαση, για να διασφαλίσει ότι 
υλοποιούνται οι στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο κανονισμός δεν υλοποιεί τους στόχους του, η Επιτροπή θα υποχρεωθεί να 
τον αλλάξει προς το καλύτερο.

Τροπολογία 99
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με βάση την ετήσια έκθεση, η 
Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στον 
μηχανισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en



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

EL

Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με βάση αυτή την ετήσια έκθεση, η 
Επιτροπή αναπροσαρμόζει, αν χρειαστεί, 
την απόφαση, για να διασφαλίσει ότι 
υλοποιούνται οι στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο κανονισμός δεν υλοποιεί τους στόχους του, η Επιτροπή θα υποχρεωθεί να 
τον αλλάξει προς το καλύτερο.

Τροπολογία 101
Pervenche Berès

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση 
το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 
εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση με δική της πρωτοβουλία και 
σε στενή συνεργασία με τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση
πραγματοποιείται ανά διετία μετά την 
έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού. Το 
2015, η Επιτροπή παρουσιάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολόγηση, βάσει της οποίας 
τα τελευταία αποφασίζουν για τη 
συνέχεια του μηχανισμού. Η αξιολόγηση 
αυτή εξετάζει ιδίως το βαθμό στον οποίο ο 
μηχανισμός συνολικά πέτυχε το στόχο του. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διατήρηση αυτού του μηχανισμού είναι επιθυμητή. Προς το σκοπό αυτό, μια αξιολόγηση το 
2015 θα επιτρέψει να εκτιμηθεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια. 

Τροπολογία 102
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση 
το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 
εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του. 

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
ανά διετία μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού ως προσθήκη στις 
ετήσιες εκθέσεις, ενώ η τελική 
αξιολόγηση το αργότερο ένα έτος μετά τη 
λήξη της/των εντολής/-ών που θα δοθεί/-
ούν στα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2. Η τελική αξιολόγηση 
εξετάζει ιδίως τον βαθμό στον οποίο ο 
μηχανισμός συνολικά πέτυχε τον στόχο 
του. 

Or. en

Τροπολογία 103
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με βάση τη δεύτερη ενδιάμεση 
αξιολόγηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αποφασίζουν αν θα 
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παρατείνουν τη διάρκεια λειτουργίας του 
μηχανισμού.

Or. en


