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Muudatusettepanek 21
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni 24. mai 2006. aasta teatises 
„Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks –
ühenduse panus inimväärse töö tagamise 
suuniste rakendamiseks kogu maailmas” 
(KOM(2006)0249) nenditi, kui oluline on 
tagada kõigile inimväärne töö ja seda 
kinnitati Euroopa Parlamendi 23. mai 
2007. aasta resolutsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, st töötud ja
haavatavamad isikud, sealhulgas noored, 
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta
kommertspankades laenu.

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, ja nende hulgas, 
kellel puudub laenuvõime ja 
kapitaliressursid ning seetõttu ei anta
neile laenu.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, st töötud ja 
haavatavamad isikud, sealhulgas noored, 
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi suurendada piisavas 
ulatuses mikrokrediiti pakkumist ja 
saadavust mõistliku aja jooksul, et vastata 
selle suurele nõudlusele nende hulgas, kes 
seda praegusel kriisiajal kõige enam 
vajavad, st töötud ja haavatavamad isikud, 
sealhulgas noored, kes soovivad alustada 
või arendada mikroettevõtteid, sealhulgas 
need, kes soovivad hakata füüsilisest 
isikust ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sergio Gaetano Cofferati ja Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, st töötud ja 
haavatavamad isikud, sealhulgas noored, 
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, ja nende hulgas, 
kellel puudub juurdepääs tavapärasele 
laenuturule, st töötud ja haavatavamad 
isikud, sealhulgas noored, kes soovivad 
alustada või arendada mikroettevõtteid, 
sealhulgas need, kes soovivad hakata 
füüsilisest isikust ettevõtjateks, kuid kellele 
ei anta kommertspankades laenu, millega 
seoses tuleks aktiivselt toetada meeste ja 
naiste võrdseid võimalusi mikrokrediidi 
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saamisel.

Or. it

Muudatusettepanek 25
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, st töötud ja 
haavatavamad isikud, sealhulgas noored, 
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, ja nende hulgas, 
kellel puudub juurdepääs tavapärasele 
laenuturule, st töötud ja haavatavamad 
isikud, sealhulgas noored, kes soovivad 
alustada või arendada mikroettevõtteid, 
sealhulgas need, kes soovivad hakata 
füüsilisest isikust ettevõtjateks, kuid kellele 
ei anta kommertspankades laenu.

Or. fr

Selgitus

Sihtrühm tuleks määratleda üldisemalt.

Muudatusettepanek 26
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
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kõige enam vajavad, st töötud ja 
haavatavamad isikud, sealhulgas noored,
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

kõige enam vajavad, st töötud, kes 
soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

Or. en

Selgitus

Kui lugeda ette võimalikesse sihtrühmadesse kuuluvad inimesed, kes võiksid kõnealustest 
laenudest kasu saada, võib see tekitada uusi vaidlusi diskrimineerimiskahtluste tõttu. Selle 
vältimiseks oleks parem keskenduda üldisele sihtrühmale, keda kriis praegu mõjutab.  

Muudatusettepanek 27
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Teatav osa ebasoodsas olukorras 
olevatele inimestele antavast 
mikrokrediidist Euroopa Liidus pärineb 
mitteärilistelt mikrokrediiti väljastavatelt 
asutustelt ja sotsiaalselt vastutustundlikelt 
pankadelt. 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Mikrokrediidi andmise 
suurendamine raskustes inimestele, 
kellele ei anta laenu, ei tohiks olla ajutine 
vahend, millega leevendatakse neid 
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pangandusturu puudusi, mis tuleks 
kõrvaldada.

Or. fr

Selgitus

Mikrokrediidi arendamine peab olema lisavahend, mitte alternatiiv tavapärasele 
pangandusturule. Viimase puudusi ei tohi eirata üksnes mikrokrediidi arendamise pärast.

Muudatusettepanek 29
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Mikrokrediiti suudavad pakkuda 
mitmesugused institutsioonid, 
kommertsasutused ja teised. Enamik 
ebasoodsas olukorras olevatele inimestele 
antavatest mikrokrediitidest Euroopa 
Liidus pärineb mitteärilistelt mikrokrediiti 
väljastavatelt asutustelt või sotsiaalselt 
aktiivsetelt ärilistelt finantsasutustelt; 
kõnealused väljastajad vajavad lisatoetust, 
et rahuldada nõudlust selle praegusel 
tasemel.

Or. es

Muudatusettepanek 30
Alejandro Cercas ja Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Enamik ebasoodsas olukorras 
olevatele inimestele antavast 
mikrokrediidist Euroopa Liidus pärineb 
mitteärilistelt mikrokrediit väljastavatelt 
asutustelt ja seetõttu vajavad need 
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väljastajad lisatoetust, et rahuldada 
nõudlust selle praegusel tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks. Lisaks 
praegustele vahenditele on vaja 
erimeetmeid, millega veelgi enam 
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste 
rahvusvaheliste finantsasutuste võetavaid 
meetmeid, ilma et see piiraks 
liikmesriikide meetmeid. Seetõttu tegi 
komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, kellel 
puuduvad laenuvõime ja kapitaliressursid 
ning ei saa seetõttu laenu, ettevõtluse 
alustamiseks. Lisaks praegustele 
vahenditele on vaja erimeetmeid, millega 
veelgi enam tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, ilma et see 
piiraks liikmesriikide meetmeid. Seetõttu 
tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse ja 
solidaarse ettevõtluse ja mikroettevõtete 
arengut.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks.
 Lisaks praegustele vahenditele on vaja 
erimeetmeid, millega veelgi enam 
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid. 
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, näiteks 
isikutele, kellel on raskusi tavapäraste 
finantsteenuste kasutamisel, ettevõtluse 
alustamiseks.  Lisaks praegustele 
vahenditele on vaja erimeetmeid, millega 
veelgi enam tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid. 
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

Or. en

Selgitus

Termin "ebasoodsamas olukorras olev” on segane ning seda on võimalik valesti tõlgendada.
“Noored” on liiga piirav ning see ei hõlma teisi ühiskonna toimetulekuraskustega rühmi.

Muudatusettepanek 33
Sergio Gaetano Cofferati ja Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
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pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks. Lisaks 
praegustele vahenditele on vaja 
erimeetmeid, millega veelgi enam 
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid. 
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks. Lisaks 
praegustele vahenditele on vaja 
erimeetmeid, millega veelgi enam 
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid.
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.
Selleks, et mikrokrediiti väljastav asutus 
oleks tõhus, saavutaks pikaajalisi 
tulemusi, jõuaks võimalike soodustatud 
isikuteni ning oleks osa 
majanduspoliitikast ja kohalikust 
arengust, peaksid liikmesriigid looma 
riikliku kontaktüksuse, mis kooskõlastaks, 
hindaks ja jälgiks kõiki rakendatud 
meetmeid tagamaks, et neid kasutatakse 
asjakohaselt ja et neid ei raisataks.

Or. it

Selgitus

Liikmesriigid peavad selle nimel, et rahastu oleks tõhus, omaks pikaajalist mõju tööhõivele ja 
sotsiaalsele kaasatusele, kooskõlastama mikrokrediidi andmist riiklikul ja kohalikul tasandil 
spetsiaalse üksuse abil.

Muudatusettepanek 34
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Paljudel juhtudel pakuvad Euroopas 
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mikrokrediiti kommertspangad ning neist 
peaksid saama projekti olulised partnerid, 
et taastada usaldus laenuturul ning 
keskenduda peamiselt neile klientidele, 
kellel puudub laenuvõime.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides annavad mikroettevõtetele ja algatustele laenu kommertspangad.
Kõrge risk, mida mikrokrediit koos praeguse likviidsuskriisiga endast kujutab, on muutnud 
pangad veelgi ettevaatlikumaks, mis on kajastunud laenu andmise piiramises ja laenusektori 
pidurdumises. Nende kaasamisel projekti oleks tulemuseks laenuandmise selginemine ja 
usalduse loomine.

Muudatusettepanek 35
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Mikrokrediidiga tegelevad asutused 
peaksid püüdlema üksnes sotsiaalsete 
eesmärkide poole ja olema kohustatud 
järgima kõnealuse valdkonna 
reguleerivaid standardeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Mikroettevõtete asutamise ja 
arendamise peamisteks takistusteks laenu 
saamisega seotud raskuste kõrval on 
sotsiaalne tõrjutus ja ebakindlus. Euroopa 
mikrorahastamise vahendite abil on 
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võimalik toetada sellise sotsiaalse 
majanduse struktuure, millega abistatakse 
tõrjutud inimesi nende 
taasintegreerumisel ühiskonda ja mis 
aitavad neil arendada minimaalseid 
oskusi, mis on vajalikud kestva äriprojekti 
algatamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Rahastu peaks keskenduma nendele 
meetmetele, millega kaasneks ülekanduv 
mõju ja mastaabisääst, ühendades nende 
finantseeritud majandustegevuse, et viia 
maksimumini üldise jõukusega seotud 
tulemused.

Or. en

Selgitus

Hiljutistest uurimustest selgub, et on olemas selge positiivne seos väikeste omavahel seotud 
majanduslike tegevuste vahel. Platvormi loomine võimaldaks sellistes tingimustes pakkuda 
äsja loodud ja arenevatele mikroettevõtetele turvalisemat keskkonda, sest nad konkureerivad 
üksteisega, kuid samal ajal võiksid neist saada horisontaalse lähenemisviisi kaudu partnerid.

Muudatusettepanek 38
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse vahendite kasutamine on 
asjakohane ja vastavuses Euroopa 
Parlamendi 2009. aasta märtsikuu 

(5) Ühenduse vahendite kasutamine on 
asjakohane ja vastavuses Euroopa 
Parlamendi 2009. aasta märtsikuu 
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resolutsiooniga. Kogu ELi hõlmav rahastu 
tagaks rahvusvaheliste finantsasutuste 
eraldatavate vahendite sihipärase 
kasutamise ja hoiaks ära erisuguse 
lähenemise suurendades nii kõigis 
liikmesriikides mikrokrediidi andmist. Et 
kasutada ära rahvusvaheliste 
finantsasutuste, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga ja Euroopa 
Investeerimisfondi kogemusi, peaks 
mikrokrediidirahastu põhinema ühisel 
haldamisel.

resolutsiooniga. 

Or. en

Muudatusettepanek 39
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selleks, et rahastu ülesande täitmine 
oleks tagatud, tuleb käesolevas otsuses  
sätestatud rahastu eesmärkide, 
abikõlbulike meetmete ning abisaajatega 
seotud kriteeriume kaaluda võrdselt 
eelnevalt kokkulepitud 
finantskriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rahastu rahastatavad meetmed peaksid 
olema ühtsed ja sobima kokku muu 
ühenduse poliitikaga ning kooskõlas 

(6) Rahastu rahastatavad meetmed peaksid 
olema ühtsed ja sobima kokku muu 
ühenduse poliitikaga ning kooskõlas 
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asutamislepingute sätetega ja selle alusel 
vastuvõetud õigusaktidega. Rahastu 
meetmed ja muud ühenduse meetmed, 
eelkõige konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi 
rahastamisvahendid, algatus JASMINE ja 
Euroopa Sotsiaalfond, peaksid üksteist 
vastastikku täiendama.

asutamislepingute sätetega ja selle alusel 
vastuvõetud õigusaktidega. Rahastu 
meetmed ja muud ühenduse meetmed, 
eelkõige konkurentsivõime ja
uuendustegevuse raamprogrammi 
rahastamisvahendid, algatus JASMINE, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja Euroopa 
Sotsiaalfond, peaksid üksteist vastastikku 
täiendama.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kui meetmete rahastamiseks 
kasutatakse kõnealust rahastut, peaksid 
ettevõtjad saama individuaalset 
nõustamist ja tehnilist abi, et tagada 
toetatavate meetmete kestvus. 
Mikrofinantseerimisega peaksid kaasas 
käima ka asjakohased pangandustooted ja 
-teenused.

Or. fr

Selgitus

Igal juhul on toetus äri alustamisel äärmiselt oluline ning kui sihtrühmal on probleeme, on 
see veelgi olulisem.
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Muudatusettepanek 42
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kõnealuse rahastu rahastatavad 
meetmed peaksid olema kooskõlas 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
soovitustega ning võimaldama vajaliku 
nõu ja finantskoolituse pakkumist 
mikrokrediidi saajatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rahastu lõpptulemuste 
maksimeerimise nimel peaksid 
liikmesriigid ja Euroopa Ühendus 
tegelema ühiselt  järelevalve, rakendamise 
ja mõjuhinnanguga, kaasates selleks 
riiklikke rahastamisvahendeid ja riiklikke 
tööhõivestrateegiaid.

Or. en

Selgitus

Hiljutistest mikrokrediidi mõju hindavatest uurimustest selgub, et üks suuremaid tagasilööke 
oli seotud vajaliku teabe puudumise ja riiklike valitsuste ebaühtlase seotusega. Kui kohustus 
võetakse ametlikult, siis on võimalik vähendada teabe ebaühtlust ja andmete kadumist ning 
mõju on võimalik tulevaste meetmete tarbeks paremini hinnata.
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Muudatusettepanek 44
Frederic Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rahastu kaudu finantseeritavate 
meetmetega peaksid kaasnema koolitus, 
sponsorlus ja individuaalsed 
nõustamisprogrammid, et optimeerida 
elujõuliste ja konkurentsivõimeliste 
mikroettevõtete loomise võimalusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rahastu kaudu finantseeritavate 
meetmetega peaksid kaasnema nõustamis-
ja koolitusprogrammid, et suurendada 
võimalusi elujõuliste ja 
konkurentsivõimeliste mikroettevõtete 
loomiseks. Seetõttu tuleks eraldada 
eelarvest selge osa kõnealuste meetmete 
jaoks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rahastu kaudu finantseeritavate 
meetmetega peaksid kaasnema 
nõustamine, koolitus, juhendamine ja 
teised tugiprogrammid, et suurendada 
võimalusi elujõuliste ja 
konkurentsivõimeliste mikroettevõtete 
loomiseks. Sellist toetust tuleks anda 
sihtotstarbeliselt, et sellega toetataks 
mikroettevõtete loomist. Lisaks peaks 
toetust ja nõu pakkuma seni, kuni 
mikroettevõte suudab iseseisvalt toimida.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Rahastu tulemuslikkuse 
suurendamiseks tuleks seda koordineerida 
ja rakendada kõrvuti olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega; 
samuti tuleks kõrvaldada mikrokrediidi 
arendamist pidurdavad õiguslikud ja 
regulatiivsed takistused.

Or. fr

Selgitus

Koordineerimine teiste programmidega ning mikrokrediidi arengut pidurdavate takistuste 
eemaldamine on äärmiselt olulised.
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Muudatusettepanek 48
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Rahastu tulemuslikkuse 
suurendamiseks tuleks seda koordineerida 
ja rakendada paralleelselt olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
riiklike finantseerimisasutuste, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega.

Or. it

Selgitus

“Riiklike finantsasutuste” lisamine aitab kaasa sellele, et rahastut kasutatakse paremini ja 
tõhusamalt.

Muudatusettepanek 49
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastu tagab ühenduse vahendid, millega 
suurendatakse mikrokrediidi saamise 
võimalust

Rahastu tagab ühenduse vahendid, 
millega suurendatakse mikrorahastamise 
kättesaadavust

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastu tagab ühenduse vahendid, millega 
suurendatakse mikrokrediidi saamise 
võimalust

Rahastu tagab ühenduse vahendid, millega 
suurendatakse mikrokrediidi saamise ja 
kättesaadavuse võimalust

Or. en

Selgitus

Rahastu peaks olema programmi kasutajale nii kättesaadav kui ka käepärane.

Muudatusettepanek 51
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikute jaoks, kes on oma töö kaotanud 
või keda ohustab töökaotus ja kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

(a) isikute jaoks, keda ohustab töökaotus
või kellel on raskusi tööturule pääsemise 
või naasmisega ja kes soovivad alustada 
oma mikroettevõtet, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikute jaoks, kes on oma töö kaotanud 
või keda ohustab töökaotus ja kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 

(a) isikute jaoks, keda ohustab töökaotus
või kellel on raskusi tööturule pääsemise 
või naasmisega ja kes soovivad alustada 



PE429.667v01-00 20/47 AM\792370ET.doc

ET

füüsilisest isikust ettevõtjad; oma mikroettevõtet, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjad;

Or. de

Muudatusettepanek 53
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikute jaoks, kes on oma töö kaotanud
või keda ohustab töökaotus ja kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

(a) isikute jaoks, kes on töötud või keda 
ohustab töökaotus ja kes soovivad alustada 
oma mikroettevõtet, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjad;

Or. es

Selgitus

Rahastu peaks olema suunatud töötutele sõltumata sellest, kas neil on varem töökoht olnud.
Esimest korda tööturule sisenejad peaksid samuti tuge saama, et kergemini tööturule 
pääseda.

Muudatusettepanek 54
Sergio Gaetano Cofferati ja Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealuse vahendiga pakutakse 
ühenduse ressursse mikrokrediidi 
võtmiseks, edendades aktiivselt naiste ja 
meeste võrdseid võimalusi.

Or. it

Selgitus

On oluline, et ka naised saaksid mikrokrediidist tulu, sest neid diskrimineeritakse rohkem 
ning seetõttu on neil kahekordselt raske siseneda ja püsida tööturul ning saada laenu 
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tavapärasel laenuturul.

Muudatusettepanek 55
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et vältida võimalikke süüdistusi diskrimineerimises, mis on seotud kõikide sihtrühmade 
üleslugemisega.

Muudatusettepanek 56
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute 
jaoks, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus ja
kes soovivad alustada või edasi arendada
oma mikroettevõtet, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjad;

Or. es

Selgitus

Ettepanekus ei tohiks ära nimetada üksnes teatavaid rühmi, keda peetakse ebasoodsas 
olukorras isikuteks. Kuna igas riigis on erinev majanduslik ja sotsiaalne olukord, peaks 
liikmesriikidele andma võimaluse paindlikult otsustada, milliseid rühmi peetakse ebasoodsas 
olukorras olevateks, võttes arvesse nende eripära. Erilist tähelepanu tuleks samuti pöörata 
inimestele, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus.
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Muudatusettepanek 57
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute 
jaoks, kes ei pääse tavapärasele
laenuturule ja kes soovivad alustada või 
edasi arendada oma mikroettevõtet, 
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute 
jaoks, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus 
ning kellel puuduvad laenuvõime ja 
kapitaliressursid ja kes soovivad alustada
või edasi arendada oma mikroettevõtet, 
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 

(b) ebasoodsas olukorras olevate isikute 
jaoks, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus või 
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alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;

kellel puudub juurdepääs tavapärasele 
laenuturule ja kes soovivad alustada või 
edasi arendada oma mikroettevõtet, 
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad;

Or. el

Selgitus

Sotsiaalse tõrjutuse ohu mõiste on oluline, kuid see on raske mõõta. Kui lisada “puudub 
juurdepääs tavapärasele laenuturule”, siis see toetab algset eesmärki, kuid ei välista 
toimetulekuraskustega rühmi ega määratle, millised need rühmad on.

Muudatusettepanek 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) mikroettevõtete jaoks
sotsiaalmajandussektoris ja oskusteavet 
nõudvale tootmisele ja teenustele 
spetsialiseerunud mikroettevõtete jaoks, 
mis võtavad tööle inimesi, kes on kaotanud 
töö, või ebasoodsas olukorras olevaid 
inimesi.

Or. it

Selgitus

Nende inimeste kaitsmiseks, keda ähvardab väljatõrjumine tööturult ja/või nende, kellel on 
raskusi kas tööturule või tavapärasele laenuturule  pääsemisega, on oluline laiendada 
mikrokrediidi andmist ka neile mikroettevõtetele, mis on spetsialiseerunud või on korraldanud 
oma tegevuse ümber oskusi nõudvale tootmisele või teenustele, millega kaasneb pikaajaline 
tulu neile, kes neis ettevõtetes töötavad.



PE429.667v01-00 24/47 AM\792370ET.doc

ET

Muudatusettepanek 61
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) sotsiaalmajandussektori
mikroettevõtete jaoks, mille 
mittetulundustegevuse eesmärgiks on 
sotsiaalne taasintegratsioon, sotsiaalne 
nõustamine, töötute koolitamine ja 
üldisemalt sellise keskkonna loomine, mis 
soodustab ettevõtlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) mikroettevõtete jaoks, mis võtavad 
tööle  isikuid, keda ohustab sotsiaalne 
tõrjutus.

Or. en

Selgitus

Tänu muudetud tekstile on võimalik paremini mõista ja aktsepteerida rahastamise sihtrühma.
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Muudatusettepanek 63
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või inimesi, kellel on 
probleeme tavapäraste finantsteenuste 
kättesaadavusega.

Or. en

Selgitus

“Noored” on liiga piirav ning see ei hõlma teisi ühiskonna toimetulekuraskustega rühmi.

Muudatusettepanek 64
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete ja 
solidaarsete ettevõtete jaoks, mis võtavad
tööle inimesi, kes on kaotanud töö, või 
ebasoodsas olukorras olevaid inimesi.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi,
kes on kaotanud töö, või ebasoodsas 
olukorras olevaid inimesi, sealhulgas 
noori.

(c) mikroettevõtete, sealhulgas 
sotsiaalmajanduse sektori ettevõtete jaoks, 
mis võtavad tööle töötuid, ebasoodsas 
olukorras või sotsiaalse tõrjutuse ohus
olevaid inimesi.  

Or. es

Selgitus

Käesoleva otsuse eesmärgiks on edendada tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Selle eesmärgi 
sidumine ainult üht tüüpi mikroettevõtetega piiraks väljavaateid edu saavutada.

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse eelarvest eraldatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2010 kuni 31. 
detsember 2013 rahastu tarvis 100 miljonit
eurot.

1. Ühenduse eelarvest eraldatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2010 kuni 31. 
detsember 2013 rahastu tarvis 150 miljonit
eurot, millest 15 miljonit eurot nähakse 
ette sellisteks toetusmeetmeteks nagu 
koolitus ja suutlikkuse suurendamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahalise toetusega kaetakse rahastu kõik
kulud, sealhulgas artikli 5 lõikes 2 
osutatud ühenduse toetust haldavate 
rahvusvaheliste finantsasutuste 
halduskulud ning kõik muud abikõlblikud 
kulud.

4. Rahalise toetusega kaetakse rahastu kõik 
abikõlblikud kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahalise toetusega kaetakse rahastu kõik 
kulud, sealhulgas artikli 5 lõikes 2 osutatud 
ühenduse toetust haldavate rahvusvaheliste 
finantsasutuste halduskulud ning kõik 
muud abikõlblikud kulud.

4. Rahalise toetusega kaetakse rahastu kõik 
kulud, sealhulgas artikli 5 lõikes 2 osutatud 
ühenduse toetust haldavate rahvusvaheliste 
finantsasutuste halduskulud, samuti artikli 
4 lõikes 2 viidatud avalikele ja erasektori 
mikrofinantsasutustele antava tehnilise 
abi kulud ning kõik muud abikõlblikud 
kulud.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole tehnilist abi arvesse võetud, kuigi mikrokrediidi vahendajate 
suutlikkuse suurendamine on nende arenguks hädavajalik.
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Muudatusettepanek 69
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetusmeetmed, nagu teabevahetus, 
järelevalve, kontroll, audit ja hindamine, 
mis on otseselt vajalikud käesoleva otsuse 
tõhusaks ja tulemuslikuks rakendamiseks 
ja selle eesmärkide saavutamiseks.

(d) toetusmeetmed, nagu teabevahetus, 
järelevalve, kontroll, audit ja hindamine, 
mis on vajalikud käesoleva otsuse tõhusaks 
ja tulemuslikuks rakendamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) nõustamis-, koolitus-, juhendamis-
ja teised tugiprogrammid, mis 
suurendavad maksimaalsel määral 
võimalusi luua elujõulisi ja jätkusuutlikke 
mikroettevõtteid. Sellist toetust tuleks 
anda sihtotstarbeliselt, et aidata kaasa 
mikroettevõtte asutamisele, ning selline 
toetus peaks olema saadaval enne 
asutamist kuni ajani, kuni mikroettevõte 
suudab iseseisvalt toimida.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Traian Ungureanu ja Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Rahastu peaks finantseerima 
sihtrühmade suutlikkuse suurendamist, et 
tagada kulutuste kaudu paremaid 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Mikroettevõtete rahastamise kõrge nõudluse arvessevõtmine on ennetav meede vahendite 
tõhusaks eraldamiseks, et saavutada pikaajalisi kasulikke tulemusi.

Muudatusettepanek 72
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides.

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides, samuti krediidiühistud.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastut võivad kasutada kõik 2. Rahastut võivad kasutada kõik 
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liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides.

liikmesriikides asuvad riiklikud ja 
kohalikud avalik- ja eraõiguslikud organid, 
mis annavad mikrokrediiti isikutele ja 
mikroettevõtetele liikmesriikides.

Or. it

Selgitus

Kohalikke asutusi tuleks asjakohaselt kaasata mikrokrediidiga andmise ja saajatega seotud 
tegevusse.

Muudatusettepanek 74
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides.

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, sealhulgas 
demokraatlikult kontrollitavad ühistu 
finantsasutused, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides.

2. Rahastut võivad kasutada kõik 
liikmesriikides asuvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid, mis annavad 
mikrokrediiti isikutele ja mikroettevõtetele 
liikmesriikides. Kõnealused organid 
peavad olema täiesti läbipaistvad ning 
edastama oma reaalsed aastapõhised 
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kokkulepitud intressimäärad. Nad peavad 
vähemalt iga kahe aasta järel avaldama 
aruande, milles kirjeldatakse ja 
analüüsitakse rahastu kasutamisega 
seotud teavet.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikides asuvad avalik-
õiguslikud ja eraõiguslikud asutused, kes 
võimaldavad juurdepääsu rahastule, 
koostavad täiendavad juhised lõplike 
abisaajate abikõlblikkuse kohta ning 
teevad tihedat koostööd lõplikele 
abisaajatele nõustamis- ja 
koolitusprogramme pakkuvate 
organisatsioonidega, et luua elujõulisi 
ning konkurentsivõimelisi 
mikroettevõtteid. Kõnealused asutused 
peaksid kaasama ka kodanikuühiskonna 
organisatsioonid, mis tegelevad artiklis 2 
viidatud sihtrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ádám Kósa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõplike abisaajate aitamiseks teevad 
liikmesriikides asuvad avalik-õiguslikud 
ja eraõiguslikud asutused, kes 
võimaldavad juurdepääsu rahastule, 
koostades täiendavad juhised lõplike 
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abisaajate abikõlblikkuse kohta, tihedat 
koostööd lõplikele abisaajatele nõustamis-
ja koolitusprogramme pakkuvate 
organisatsioonidega ning samuti 
asjaomaste riiklike organisatsioonidega, 
kes esindavad ametlikult programmide 
sihtrühmi, et luua elujõulisi ning 
konkurentsivõimelisi mikroettevõtteid.

Or. en

Selgitus

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. 

Muudatusettepanek 78
Sergio Gaetano Cofferati ja Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahastu finantseeritavate meetmetega 
kaasnevad nõustamis- ja 
koolitusprogrammid.

Or. it

Selgitus

On äärmiselt oluline, et mikrokrediidiga finantseerimisega kaasneksid ka asjakohased 
nõustamis- ja koolitussüsteemid, et rahastu abil saavutataks nii tõhususe kui ka sotsiaalse 
kaasatusega seotud tulemused.
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Muudatusettepanek 79
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erilist tähelepanu pööratakse 
sotsiaalse ettevõtluse soodustamisele ja 
tugevdamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kõnealuse rahastu toetuse 
kasutamine on täielikult vabatahtlik ning 
mitte mingil juhul ei tohi isikut sundida 
rahastut kasutama ähvardusel võtta ära 
või vähendada tema 
sotsiaalkindlustusmakseid. 

Or. en

Muudatusettepanek 81
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon kokkulepped artikli 4 lõikes 2 
nimetatud avalik- ja eraõiguslike 
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Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus riiklike kavadega.

mikrokrediidi väljastajatega, sätestades 
nende kohustused, mille kohaselt nad 
peavad kasutama rahastu rahalisi 
vahendeid kooskõlas artiklis 2 sätestatud 
eesmärkidega ja esitama teabe artikli 8 
lõikes 1 osutatud aastaaruannete 
koostamiseks. Need kokkulepped
komisjoni ja mikrokrediidi väljastajate 
vahel sisaldavad üksikasjalikke sätteid 
neile asutustele antud ülesannete täitmise 
kohta, sealhulgas vajadust tagada 
vastastikune täiendavus ja kooskõla 
olemasolevate Euroopa ja riiklike
rahastamisvahendite, asjaomaste 
sotsiaalabimeetmete ning piirkondlike ja 
kohalike programmidega.

Or. en

Selgitus

Lepingute sõlmimine rahvusvaheliste finantsasutustega on ebavajalik vahepealne samm, mis 
tooks kaasa bürokraatliku taaga ning muudaks poliitilise kontrolli keerulisemaks. Kui võtta 
arvesse uue algatuse väikest mahtu, oleks märksa tõhusam luua riiklike mikrokrediidi 
väljastajate detsentraliseeritud struktuur. Detsentraliseeritud lähenemisviisi kasutati edukalt 
Euroopa noorte programmis.

Muudatusettepanek 82
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
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komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus riiklike kavadega.

komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus ja kooskõla olemasolevate 
Euroopa ja riiklike
rahastamisvahenditega.

Or. en

Selgitus

Täiendavus ei ole oluline mitte ainult riiklikul, vaid ka Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 83
David Casa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus riiklike kavadega.

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus ja kooskõla olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega. 
Selleks et tagada liikmesriikide vahel 
õiglane katvus ja jaotuvus, tagatakse igale 
liikmesriigile rahastust miinimumsummas 
eelassigneering.  
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Or. en

Muudatusettepanek 84
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus riiklike kavadega. 

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus ja kooskõla olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega. 
Lisaks tuleb kõnealustes kokkulepetes 
sätestada nende asutuste kohustus 
eraldada ressursse, nii et oleks võimalik 
täita artiklis 2 sätestatud eesmärke ning 
rakendada artiklis 4 sätestatud meetmeid.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et finantsasutustel, millel on volitus juhtida rahastut, on selge kohustus 
täita artiklis 2 ja artiklis 4 seatud eesmärgid.
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Muudatusettepanek 85
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud finantsasutused võivad
saadud tulud, sealhulgas dividendid ja 
tagasimaksed, alates rahastu 
alustamiskuupäevast kuue aasta jooksul 
uuesti investeerida artikli 4 lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud meetmetesse. 
Rahastu sulgemise korral makstakse 
Euroopa ühendustele võlgnetav osa 
Euroopa Ühenduste üldeelarvesse.

3. Lõikes 2 osutatud finantsasutused
peavad saadud tulud, sealhulgas dividendid 
ja tagasimaksed, alates rahastu 
alustamiskuupäevast kuue aasta jooksul 
uuesti investeerima artikli 4 lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud meetmetesse. 
Rahastu sulgemise korral makstakse 
Euroopa ühendustele võlgnetav osa 
Euroopa Ühenduste üldeelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
finantsasutused sõlmivad kirjalikud 
kokkulepped artikli 4 lõikes 2 nimetatud 
avalik- ja eraõiguslike mikrokrediidi
väljastajatega, sätestades nende 
kohustused, mille kohaselt nad peavad 
kasutama rahastu rahalisi vahendeid 
kooskõlas artiklis 2 sätestatud 
eesmärkidega ja esitama teabe artikli 8 
lõikes 1 osutatud aastaaruannete 
koostamiseks.

4. Mikrokrediidi pakkujad valitakse 
ettemääratud finantskriteeriumide ja 
käesoleva otsuse artikliga 2 ja  artikliga 4 
seotud kriteeriumide alusel, mis on 
käsitlevad rahastu eesmärke ning 
abikõlblikke meetmeid ja toetuse saajaid.

Or. en

Selgitus

Kuna rahastul on selge volitus tugevdada ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalset 
kaasatust ja ühtekuuluvust, on oluline, et valikukriteeriumid ei oleks hierarhilised, näiteks on 
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finantskriteeriumid esimesel kohal, vaid finantskriteeriumeid ja määruse artiklitega 2 ja 4 
seotud kriteeriumeid tuleb hinnata võrdsel tasandil.

Muudatusettepanek 87
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
finantsasutused sõlmivad kirjalikud 
kokkulepped artikli 4 lõikes 2 nimetatud 
avalik- ja eraõiguslike mikrokrediidi 
väljastajatega, sätestades nende 
kohustused, mille kohaselt nad peavad 
kasutama rahastu rahalisi vahendeid 
kooskõlas artiklis 2 sätestatud 
eesmärkidega ja esitama teabe artikli 8 
lõikes 1 osutatud aastaaruannete 
koostamiseks.

4. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
finantsasutused sõlmivad kirjalikud 
kokkulepped artikli 4 lõikes 2 nimetatud 
avalik- ja eraõiguslike mikrokrediidi 
väljastajatega, sealhulgas demokraatlikult 
kontrollitavate ühistu finantsasutustega,
sätestades nende kohustused, mille 
kohaselt nad peavad kasutama rahastu 
rahalisi vahendeid kooskõlas artiklis 2 
sätestatud eesmärkidega ja esitama teabe 
artikli 8 lõikes 1 osutatud aastaaruannete 
koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sergio Gaetano Cofferati ja Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad luua riikliku 
kontaktüksuse, mille eesmärk on 
mikrokrediidirahastu rakendamise 
kooskõlastamine. Kontaktüksuse 
ülesandeks on rahastuga seotud teabe 
jagamine võimalike toetuse saajate 
hulgas, hindamis- ja järelevalvetegevuse 
arendamine, koostöö kohaliku tasandiga, 
et tagada kooskõla kohalike 
majandusarengu poliitikatega ning 
teabevahetuse ja heade tavade vahetamise 
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edendamine riiklikul ja Euroopa tasandil.

Or. it

Selgitus

Selleks, et mikrokrediiti väljastav asutus oleks tõhus, saavutaks pikaajalisi tulemusi, jõuaks 
võimalike soodustatud isikuteni ning oleks osa majanduspoliitikast ja kohalikust arengust, 
peaksid liikmesriigid looma riikliku kontaktüksuse, mis kooskõlastaks, hindaks ja jälgiks kõiki 
rakendatud meetmeid tagamaks, et neid kasutatakse asjakohaselt ja et neid ei raisataks.

Muudatusettepanek 89
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju.

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rakendamise aastaaruanded, milles 
esitatakse toetatud tegevused ja selleks 
eraldatud vahendid, rahaliste vahendite 
jaotus sektorite ja toetusesaajate lõikes,
heakskiidetud või tagasilükatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule rakendamise 
aastaaruanded, mis põhinevad artikli 5 
lõikes 2 nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutuste aruannetel, milles 
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rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju.

esitatakse toetatud tegevused ja selleks 
eraldatud vahendid, rahaliste vahendite 
jaotus sektorite ja toetusesaajate lõikes,
heakskiidetud või tagasilükatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju.

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus ja kättesaadavus
sektorite ja toetusesaajate lõikes, esitatud 
taotlused, sõlmitud kokkulepped, 
rahastatud meetmed, tulemused ja 
võimaluse korral mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jean-Luc Bennahmias ja Marielle De Sarnez

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon enne 
iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon enne 
iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 
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kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta. See 
sisaldab ka tegevusalade kaupa teavet 
nende sotsiaalmajandussektori 
mikroettevõtete arengu kohta, mis on 
taotlenud abi Euroopa 
mikrokrediidirahastutest.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon enne 
iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 
kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

2. Alates aastast 2011, kuid mitte hiljem 
kui 12 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist, esitab komisjon enne iga aasta 
31. maid Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kvantitatiivse ja kvalitatiivse 
aruande eelmisel aastal käesoleva otsuse 
alusel võetud meetmete kohta. 
Aastaaruanne peab põhinema lõikes 1 
osutatud rakendamisaruannetel ja neis peab 
peamiselt keskenduma saadud tulemustele 
ning eelkõige peab selles olema esitatud 
teave esitatud taotluste, sõlmitud lepingute, 
rahastatud meetmete kohta, sealhulgas 
nende meetmete ja teiste ühenduse 
meetmete, eelkõige ESF, vastastikuse 
täiendavuse kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 94
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon 
enne iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 
kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

2. Komisjon esitab enne iga aasta 31. maid
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kvantitatiivse ja kvalitatiivse aruande 
eelmisel aastal käesoleva otsuse alusel 
võetud meetmete kohta. Aastaaruanne peab 
põhinema lõikes 1 osutatud 
rakendamisaruannetel ja keskenduma
peamiselt sellele, mil määral on 
liikmesriigid rahastut kasutanud, saadud 
tulemustele samuti saavutatud tulemuste 
kestvusele, millele tuleks anda hinnang;
eelkõige peab selles olema esitatud teave
heakskiidetud või tagasilükatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

Or. de

Selgitus

Aastaaruande lisana tuleks koostada hinnang tulemuste kohta, mis hõlmaks selliseid tegureid 
nagu toetatavate VKEde maksejõuetus ning selliste töötajate osakaal, kes olid varem töötud, 
ning milles kontrollitakse, kui kestvad kõnealused tulemused võivad olla.

Muudatusettepanek 95
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon enne 
iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 

2. Alates aastast 2011, kuid mitte hiljem 
kui 12 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist, esitab komisjon enne iga aasta 
31. detsembrit Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kvantitatiivse ja kvalitatiivse 
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kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

aruande eelmisel aastal käesoleva otsuse 
alusel võetud meetmete kohta. 
Aastaaruanne peab põhinema lõikes 1 
osutatud rakendamisaruannetel ja neis peab 
peamiselt keskenduma saadud tulemustele 
ning eelkõige peab selles olema esitatud 
teave esitatud taotluste, sõlmitud lepingute, 
rahastatud meetmete kohta, sealhulgas 
nende meetmete ja teiste ühenduse 
meetmete, eelkõige ESF, vastastikuse 
täiendavuse kohta.

Or. en

Selgitus

Otsuse täpset jõustumiskuupäeva ei ole võimalik veel ennustada.

Muudatusettepanek 96
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teeb kõnealuse 
aastaaruande põhjal asjakohaseid 
algatusi, et kõnealuse rahastu 
edendamine, kasutamine ja kättesaadavus 
oleks kogu Euroopa Liidus tagatud neile 
inimestele, keda ohustab sotsiaalne 
tõrjutus. 

Or. fr

Selgitus

Aastaaruande tulemustest tuleb õppust võtta.
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Muudatusettepanek 97
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3α. Komisjon üritab kõnealuse 
aastaaruande põhjal tagada, et kõigil, 
keda ähvardab sotsiaalne tõrjutus ning 
kellel puudub juurdepääs tavapärasele 
laenuturule, on võimalus kasutada 
kõnealust rahastut kogu Euroopa Liidus.

Or. el

Selgitus

Sotsiaalse tõrjutuse ohu mõiste on oluline, kuid see on raske mõõta. Kui lisada “puudub 
juurdepääs tavapärasele laenuturule”, siis see toetab algset eesmärki, kuid ei välista 
toimetulekuraskustega rühmi ega määratle, millised need rühmad on.

Muudatusettepanek 98
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kohandab vajaduse korral 
kõnealuse aastaaruande põhjal otsust, et 
tagada artiklis 2 määratletud eesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Selgitus

Kui määrus ei täida oma eesmärki, peab komisjon seda tõhusamaks muutma.
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Muudatusettepanek 99
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon teeb kõnealuse 
aastaaruande alusel jõupingutusi, et 
tagada neile, kellel puudub juurdepääs 
tavapärasele laenuturule, rahastu 
kättesaadavus terves Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon kohandab vajaduse korral 
kõnealuse aastaaruande põhjal otsust, et 
tagada artiklis 2 määratletud eesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Selgitus

Kui määrus ei täida oma eesmärki, peab komisjon seda tõhusamaks muutma.

Muudatusettepanek 101
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
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nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse 
ellu neli aastat pärast rahastu tegevuse 
algust ja lõpphindamine hiljemalt üks 
aasta pärast artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid.

nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid hindamisi. 
Vahehindamine toimub iga kahe aasta 
järel pärast rahastu tegevuse algust. 2015. 
aastal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hinnangu, 
mille põhjal nad langetavad otsuse 
rahastu jätkamise kohta. Selle hindamise
käigus uuritakse, mil määral on rahastu 
tervikuna saavutanud oma eesmärgid.

Or. fr

Selgitus

Oleks soovitatav muuta kõnealune rahastu pikaajaliseks projektiks. Seetõttu tuleks 2015. 
aasta hinnangus teha kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud. Vahearuandeid tuleks teha iga 
kahe aasta järel.

Muudatusettepanek 102
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu
neli aastat pärast rahastu tegevuse algust ja 
lõpphindamine hiljemalt üks aasta pärast 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid.

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu
igal teisel aastal pärast rahastu tegevuse 
algust aastaaruande lisana ja 
lõpphindamine hiljemalt üks aasta pärast 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
otsustavad rahastu tegevuse jätkamise 
pikendamise teise vahehindamise põhjal.

Or. en


