
AM\792370FI.doc PE429.667v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2009/0096(COD)

9.10.2009

TARKISTUKSET
21 - 103

Mietintöluonnos
Kinga Göncz
(PE427.993v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan mikrorahoitusjärjestelyn 
(Progress-mikrorahoitusjärjestely) perustamisesta

Ehdotus päätökseksi
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))



PE429.667v01-00 2/49 AM\792370FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\792370FI.doc 3/49 PE429.667v01-00

FI

Tarkistus 21
Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission 24. toukokuuta 2006 
päivätyssä tiedonannossa "Ihmisarvoista 
työtä kaikille – Yhteisön osallistuminen 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelman 
maailmanlaajuiseen täytäntöönpanoon" 
(KOM(2006)0249) todettiin ihmisarvoisen 
työn merkitys kaikille, ja parlamentin 
23. toukokuuta 2007 antamassa 
päätöslauselmassa vahvistettiin sama 
asia,

Or. en

Tarkistus 22
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka 
haluavat käynnistää ja kehittää 
mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset henkilöt, joilla ei ole 
luottokelpoisuutta eikä pääomaresursseja 
ja joilla ei sen vuoksi ole mahdollisuuksia 
saada lainaa.

Or. en
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Tarkistus 23
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa 
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka haluavat 
käynnistää ja kehittää mikroyrityksiä 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna mutta joilla ei ole mahdollisuuksia 
saada lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan ja saatavuuden
lisäämiseksi kohtuullisessa ajassa 
riittävälle tasolle vastaamaan suurta 
kysyntää. Eniten mikroluottoja tänä 
kriisiaikana tarvitsevat sellaiset työttömät
ja heikossa asemassa olevat ihmiset, kuten 
nuoret, jotka haluavat käynnistää ja 
kehittää mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

Or. en

Tarkistus 24
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa 
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka haluavat 
käynnistää ja kehittää mikroyrityksiä 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna mutta joilla ei ole mahdollisuuksia 
saada lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
ne, joilla ei ole pääsyä tavanomaisille 
luottomarkkinoille, toisin sanoen sellaiset 
työttömät ja heikossa asemassa olevat 
ihmiset, kuten nuoret, jotka haluavat 
käynnistää ja kehittää mikroyrityksiä 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
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luettuna mutta joilla ei ole mahdollisuuksia 
saada lainaa. On otettava aktiivisesti 
huomioon naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet mikrorahoituksen 
saannissa.

Or. it

Tarkistus 25
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa 
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka haluavat 
käynnistää ja kehittää mikroyrityksiä 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna mutta joilla ei ole mahdollisuuksia 
saada lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
tavanomaisten luottomarkkinoiden 
ulkopuolelle jääneet: sellaiset työttömät ja 
heikossa asemassa olevat ihmiset, kuten 
nuoret, jotka haluavat käynnistää ja 
kehittää mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

Or. fr

Perustelu

On suositeltavaa muotoilla kohderyhmä yleisemmin.
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Tarkistus 26
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa 
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka 
haluavat käynnistää ja kehittää 
mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät henkilöt, jotka haluavat 
käynnistää ja kehittää mikroyrityksiä 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna mutta joilla ei ole mahdollisuuksia 
saada lainaa.

Or. en

Perustelu

Jos luetellaan kohderyhmään kuuluvia mahdollisia henkilöitä, joille näitä lainoja voidaan 
myöntää, voi herätä uusia, syrjintään liittyviä keskusteluja. Jotta tältä vältytään, on 
mielestämme parempi mainita yleinen kohderyhmä, johon tämänhetkinen kriisi vaikuttaa.

Tarkistus 27
Thomas Mann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ei-kaupalliset 
mikrorahoituslaitokset ja sosiaaliset seikat 
huomioon ottavat pankit tarjoavat tietyn 
osan heikossa asemassa oleville 
henkilöille Euroopan unionissa 
myönnettävistä mikroluotoista.

Or. en
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Tarkistus 28
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Mikroluottojen tarjonnan 
lisääminen vaikeuksissa oleville 
henkilöille, jotka eivät voi saada lainaa, ei 
voi olla hätäratkaisu pankkimarkkinoiden 
puutteisiin, jotka on syytä korjata.

Or. fr

Perustelu

Mikroluottojen kehityksen on oltava lisäväline, mutta ei vaihtoehto perinteisille 
pankkimarkkinoille. Näiden markkinoiden puutteista ei voida vaieta kehittämällä 
mikroluottoja. 

Tarkistus 29
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On olemassa lukuisia sekä 
kaupallisia että ei-kaupallisia laitoksia, 
jotka voivat tarjota mikroluottoja. 
Suurimman osan heikossa asemassa 
oleville henkilöille suunnatuista 
mikroluotoista Euroopan unionissa 
myöntävät ei-kaupalliset 
mikrorahoituslaitokset tai sosiaaliset 
seikat huomioon ottavat kaupalliset 
rahoituslaitokset. Ne tarvitsevat kuitenkin 
enemmän tukea nykyisen kysynnän 
tyydyttämiseksi.

Or. es
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Tarkistus 30
Alejandro Cercas & Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ei-kaupalliset 
mikrorahoituslaitokset ja sosiaaliset seikat 
huomioon ottavat pankit tarjoavat 
suurimman osan heikossa asemassa 
oleville henkilöille Euroopan unionissa 
myönnettävistä mikroluotoista, ja nämä 
luotontarjoajat tarvitsevat lisätukea 
pystyäkseen vastaamaan kysyntään sen 
nykyisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 

(4) Komission tiedonannossa Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, jotka eivät ole luottokelpoisia ja 
joilla ei ole pääomaresursseja, eikä siten 
mahdollisuuksia saada lainaa, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua jäsenvaltioiden toimintaa 
vaikeuttamatta. Tästä syystä komissio on 
tehnyt ehdotuksen EU:n uudesta 
mikrorahoitusjärjestelystä parantaakseen 
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komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

tiettyjen riskiryhmien mahdollisuuksia 
saada mikrorahoitusta ja tukeakseen 
edelleen yrittäjyyttä, sosiaalista ja 
solidaarista taloutta ja mikroyrityksiä.

Or. en

Tarkistus 32
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa "Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen" painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

(4) Komission tiedonannossa "Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen" 
painotetaan tarvetta tarjota työttömille 
mahdollisuus uuteen alkuun ja joillekin 
Euroopan kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleville ryhmille, kuten 
henkilöille, joilla on vaikeuksia saada 
tavanomaisia rahoituspalveluja, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

Or. en
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Perustelu

Termi "heikoimmassa asemassa oleva" on epäselvä ja voidaan tulkita väärin. "Nuoret" on 
terminä liian rajoittava eikä sisällä yhteiskunnan muita haavoittuvia ryhmiä.

Tarkistus 33
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa "Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen" painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

(4) Komission tiedonannossa Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä. Jotta 
mikrorahoitusjärjestely on tehokas, 
tuottaa kestäviä tuloksia, saavuttaa 
mahdolliset edunsaajat ja toimii osana 
talouspolitiikkaa ja paikalliskehitystä, 
jäsenvaltioiden olisi luotava kansallinen 
erityisyksikkö, joka voi koordinoida, 
arvioida ja seurata kaikkia toteutettuja 
toimia varmistaakseen, että varoja 
hyödynnetään asianmukaisesti ja ettei 
niitä haaskata.
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Or. it

Perustelu

On välttämätöntä, että jäsenvaltiot koordinoivat "erityisyksikön" välityksellä 
mikrorahoitusjärjestelyn kansallista ja paikallista täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan sen 
tehokkuus ja kestävä vaikutus työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Tarkistus 34
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Monissa tapauksissa mikroluottojen 
myöntäjät Euroopassa ovat kaupallisia 
pankkeja ja ne olisi otettava tärkeinä 
kumppaneina mukaan hankkeeseen, jotta 
voidaan palauttaa luottamus 
luottomarkkinoihin sekä keskittyä 
pääasiassa asiakkaisiin, jotka eivät ole 
luottokelpoisia.

Or. en

Perustelu

Kaupalliset pankit myöntävät useissa jäsenvaltioissa lainoja mikroyrityksille ja uusyrityksille. 
Mikroluottoihin nykyisessä likviditeettikriisissä liittyvä suuri riski sai pankit entistä 
varovaisemmiksi toiminnassaan, mistä seurasi lainanannon rajoittaminen ja luottosektorin 
lamaantuminen. Jos ne otetaan mukaan hankkeeseen, seurauksena on myös lainanannon 
selkiytyminen ja luottamuksen palauttaminen.

Tarkistus 35
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Mikroluottolaitokset eivät saa 
huolehtia ainoastaan sosiaalisista 
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tehtävistä, vaan niiden on sitouduttava 
noudattamaan alan sääntelyä koskevia 
normeja.

Or. fr

Tarkistus 36
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Luotonsaantivaikeuksien lisäksi 
sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys ovat 
mikroyrityksen luomisen ja kehittämisen 
merkittävimpiä esteitä. Eurooppalainen 
mikrorahoitusjärjestely voi osaltaan tukea 
sosiaalitalouden rakenteita, jotka auttavat 
ja tukevat yhteiskunnallisen sopeutumisen 
ulkopuolelle jääneitä henkilöitä ja 
auttavat heitä hankkimaan vaaditun 
vähimmäisosaamisen, jotta he voivat 
sitoutua kestävästi yrittäjyyshankkeeseen.

Or. fr

Tarkistus 37
Traian Ungureanu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Järjestelyssä olisi keskityttävä 
toimiin, jotka voivat luoda 
seurannaisvaikutuksia ja mittakaavaetuja, 
sillä toisiinsa liitetyt rahoitetut 
taloudelliset toiminnot voivat maksimoida 
yleisen vaurauden kasvun.

Or. en
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Perustelu

Äskettäisten tutkimusten perusteella on olemassa selvä myönteinen korrelaatio toisiinsa 
liitettyjen pienimuotoisten taloudellisten toimintojen välillä. Järjestelmän luominen voisi näin 
ollen turvata vasta perustettujen ja kehittyvien mikroyritysten kehityksen, sillä sen lisäksi, että 
ne kilpailevat keskenään, niistä voi horisontaalisella tasolla tulla toistensa kumppaneita.

Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön varojen käyttö on 
tarkoituksenmukaista, ja se on myös 
Euroopan parlamentin maaliskuussa 2009 
antaman päätöslauselman mukaista. 
Lisäksi yksi koko EU:n kattava järjestely 
kasvattaa kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta tulevaa lainarahoitusta 
ja pitää toiminnan yhtenäisenä lisäten 
näin mikroluottotarjontaa kaikissa 
jäsenvaltioissa. Kansainvälisten 
rahoituslaitosten, erityisesti Euroopan 
investointipankin ja Euroopan 
investointirahaston, kokemuksen 
hyödyntämiseksi Progress-
mikrorahoitusjärjestelyä olisi 
hallinnoitava yhteisesti.

(5) Yhteisön varojen käyttö on 
tarkoituksenmukaista, ja se on myös 
Euroopan parlamentin maaliskuussa 2009 
antaman päätöslauselman mukaista.

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sen varmistamiseksi, että järjestely 
täyttää tehtävänsä, on tässä päätöksessä 
asetettuja järjestelyn tavoitteita koskevia 



PE429.667v01-00 14/49 AM\792370FI.doc

FI

kriteereitä ja valintakelpoisia toimia sekä 
edunsaajia tarkasteltava yhtäläisesti 
ennalta määritettyjen taloudellisten 
kriteerien perusteella.

Or. en

Tarkistus 40
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Järjestelystä rahoitettavien toimien olisi 
oltava yhdenmukaisia ja yhteensopivia 
yhteisön muiden politiikkojen kanssa, ja 
lisäksi niiden olisi oltava yhteisön 
perustamissopimuksen ja sen nojalla 
annettujen säädösten mukaisia. 
Rahoitusjärjestelyllä rahoitettavan 
toiminnan olisi täydennettävä yhteisön 
muita toimia, etenkin niitä, jotka liittyvät 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman rahoitusvälineisiin, Jasmine-
aloitteeseen ja Euroopan sosiaalirahastoon.

(6) Järjestelystä rahoitettavien toimien olisi 
oltava yhdenmukaisia ja yhteensopivia 
yhteisön muiden politiikkojen kanssa, ja 
lisäksi niiden olisi oltava yhteisön 
perustamissopimuksen ja sen nojalla 
annettujen säädösten mukaisia. 
Rahoitusjärjestelyllä rahoitettavan 
toiminnan olisi täydennettävä yhteisön 
muita toimia, etenkin niitä, jotka liittyvät 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman rahoitusvälineisiin, Jasmine-
aloitteeseen, maaseuturahastoon, 
Euroopan aluekehitysrahastoon ja 
Euroopan sosiaalirahastoon.

Or. en

Tarkistus 41
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän välineen avulla 
rahoitettuihin toimiin on liitettävä 
tukitoimia ja teknistä tukea, joilla 
varmistetaan niiden pysyvyys. 
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Mikrorahoitukseen olisi liitettävä sopivia 
pankkituotteita ja -palveluja.

Or. fr

Perustelu

Tukitoimet ovat erittäin tärkeitä yritysten perustamisen tukemiseksi yleensä ja erityisesti 
vaikeuksissa olevien väestöryhmien tukemiseksi.

Tarkistus 42
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän järjestelyn avulla 
rahoitetuissa toimissa olisi noudatettava 
Kansainvälisen työjärjestön suosituksia ja 
niissä olisi taattava tarvittava neuvonta ja 
koulutus mikroluottojen saajille.

Or. fr

Tarkistus 43
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Järjestelyn lopullisten tulosten 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan yhteisön olisi toteutettava 
yhteisiä seuranta-, täytäntöönpano- ja 
vaikutustenarviointitoimia soveltamalla 
kansallisia rahoitusvälineitä ja 
työllisyysstrategioita;

Or. en
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Perustelu

Mikrorahoituksen vaikutuksia koskevien viimeisimpien tutkimusten mukaan yksi 
merkittävimmistä haitoista on asianmukaisten tietojen puute ja jäsenvaltioiden hallitusten 
epätasainen sitoutuminen asiaan. Kun sovitaan virallisesti osallistumisesta, tiedon 
epätasaisuuden riskejä ja tietohävikkiä voidaan vähentää, ja vaikutuksia voidaan arvioida 
paremmin alan tulevia toimia ajatellen.

Tarkistus 44
Frederic Daerden

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rahoitusjärjestelystä rahoitettaviin 
toimiin olisi liitettävä koulutus- ja 
mentorointiohjelmia sekä yksilöllisiä 
tukiohjelmia, jotta mahdollisuudet 
elinkelpoisten ja kilpailukykyisten 
mikroyritysten luomiseen maksimoitaisiin.

Or. fr

Tarkistus 45
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rahoitusjärjestelystä rahoitettaviin 
toimiin olisi liitettävä mentorointi- ja 
koulutusohjelmia, jotta mahdollisuudet 
elinkelpoisten ja kilpailukykyisten 
mikroyritysten luomiseen maksimoitaisiin. 
Tätä tarkoitusta varten on selkeä osa 
budjetista osoitettava tällaisiin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 46
Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rahoitusjärjestelystä rahoitettaviin 
toimiin olisi liitettävä mentorointi-, 
koulutus-, valmennus- ja muita 
tukiohjelmia, jotta mahdollisuudet 
elinkelpoisten ja kestävien mikroyritysten 
luomiseen maksimoitaisiin. Tällaista 
tukea olisi annettava kohdennetusti, jotta 
autetaan uusien mikroyritysten 
perustamisessa. Lisäksi tukea ja 
neuvontaa olisi oltava saatavilla, kunnes 
mikroyritys selviytyy omillaan.

Or. en

Tarkistus 47
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta rahoitusjärjestely olisi 
tehokkaampi, sitä olisi koordinoitava ja 
toteutettava rinnakkain nykyisten 
Euroopan unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden, relevanttien 
sosiaalitukeen liittyvien toimenpiteiden 
sekä alueellisten ja paikallisten ohjelmien 
kanssa. Mikroluottojen kehityksen 
oikeudelliset ja sääntelyä koskevat esteet 
olisi myös poistettava.

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeätä huolehtia koordinoinnista muiden olemassa olevien ohjelmien kanssa ja 
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poistaa kehitystä jarruttavat esteet.

Tarkistus 48
Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta rahoitusjärjestely olisi 
tehokkaampi, sitä olisi koordinoitava ja 
toteutettava rinnakkain nykyisten 
Euroopan unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden, kansallisten 
rahoituslaitosten, relevanttien 
sosiaalitukeen liittyvien toimenpiteiden 
sekä alueellisten ja paikallisten ohjelmien 
kanssa.

Or. it

Perustelu

Lisäämällä tekstiin kansalliset rahoituslaitokset voidaan parantaa välineen käyttöä ja 
tehokkuutta.

Tarkistus 49
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan 
käyttöön yhteisön varoja mikroluottojen 
saantimahdollisuuksien lisäämiseksi 
seuraaville:

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan 
käyttöön yhteisön varoja 
mikrorahoituksen saatavuuden 
lisäämiseksi seuraaville:

Or. en
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Tarkistus 50
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan 
käyttöön yhteisön varoja mikroluottojen 
saantimahdollisuuksien lisäämiseksi 
seuraaville:

Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan 
käyttöön yhteisön varoja mikroluottojen 
saantimahdollisuuksien ja saatavuuden 
lisäämiseksi seuraaville:

Or. en

Perustelu

Järjestelyn on oltava käytettävissä ja samaan aikaan on varmistettava sen saatavuus 
ohjelman käyttäjille.

Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai
ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja 
jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(a) henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää 
työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia 
päästä tai palata työmarkkinoille ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna

Or. en
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Tarkistus 52
Nadja Hirsch

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai 
ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja 
jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(a) henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää 
työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia 
päästä tai palata työmarkkinoille ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna

Or. de

Tarkistus 53
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai 
ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja 
jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(a) työttömät tai henkilöt, jotka ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna

Or. es

Perustelu

Järjestely on kohdistettava työttömille henkilöille riippumatta siitä, onko heillä ollut aiemmin 
työpaikka vai ei. On tuettava myös sellaisten henkilöiden pääsyä työmarkkinoille, jotka 
tulevat sinne ensimmäistä kertaa.
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Tarkistus 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahoitusjärjestelyn kautta asetetaan 
käyttöön yhteisön varoja mikroluottojen 
saamiseksi, ja se edistää aktiivisesti 
naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia.

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että myös naiset voivat hyötyä riittävästi mikrorahoituksesta, sillä heihin 
kohdistuu usein kahdenlaista syrjintää eli vaikeuksia päästä työmarkkinoille ja pysyä siellä 
sekä vaikeuksia päästä tavanomaisille lainamarkkinoille.

Tarkistus 55
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään 
itsenäinen ammatinharjoittaminen 
mukaan luettuna

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näin vältetään mahdollinen syrjintä, joka liittyy kohderyhmien luettelemiseen.
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Tarkistus 56
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt tai 
henkilöt, jotka ovat sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa ja jotka haluavat 
käynnistää oman mikroyrityksen tai 
kehittää jo olemassa olevaa 
mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

Or. es

Perustelu

Ehdotuksessa ei pidä määritellä erityisiä ryhmiä, joita voidaan pitää heikossa asemassa 
olevina. Jokaisessa jäsenvaltiossa on oma sosioekonominen todellisuutensa, ja tästä syystä on 
määriteltävä joustavasti ne ryhmät, joita pidetään heikossa asemassa olevina, ottamalla 
huomioon niiden erityispiirteet. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöihin, jotka 
ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa.

Tarkistus 57
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt ja 
henkilöt, joilla ei ole pääsyä 
tavanomaisille luottomarkkinoille ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
tai kehittää jo olemassa olevaa 
mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

Or. en
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Tarkistus 58
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
jotka ovat sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa ja jotka eivät ole luottokelpoisia 
ja joilla ei ole pääomaresursseja tai jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
tai kehittää jo olemassa olevaa 
mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 

Or. en

Tarkistus 59
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

b) heikossa asemassa olevat henkilöt, jotka 
ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa
tai jotka on suljettu pois perinteisiltä 
luottomarkkinoilta ja jotka haluavat 
käynnistää oman mikroyrityksen tai 
kehittää jo olemassa olevaa 
mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

Or. el

Perustelu

Sosiaalisen syrjäytymisen uhan käsite on edelleen tärkeä, mutta sitä on vaikea mitata. 
"Perinteisiltä luottomarkkinoilta poissulkeminen" lujittaa alkuperäistä tavoitetta jättämättä 
haavoittuvia ryhmiä ulkopuolelle tai määrittelemättä, mitä nämä ryhmät ovat.
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Tarkistus 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset ja 
ammattitaitoa vaativaan tuotanto- ja 
palvelutoimintaan erikoistuneet 
mikroyritykset, jotka työllistävät 
työpaikkansa menettäneitä henkilöitä tai 
muuten heikossa asemassa olevia.

Or. it

Perustelu

Työmarkkinoilta syrjäytymisen uhkaamien tai niiden, joilla on vaikeuksia päästä 
työmarkkinoille tai tavanomaisille luottomarkkinoille, suojelemiseksi, on tärkeää ulottaa 
mikrorahoitusjärjestely sellaisiin mikroyrityksiin, jotka erikoistuvat tai aikovat erikoistua 
sellaista osaamista edellyttävään tuotanto- tai palvelutoimintaan, joka voi tuottaa pysyvää 
tulosta sen parissa työskenteleville henkilöille.

Tarkistus 61
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, joiden 
voittoa tavoittelemattomalla toiminnalla 
pyritään yhteiskuntaan sopeuttamiseen, 
sosiaaliseen tukeen, työttömien 
henkilöiden kouluttamiseen ja yleisemmin 
yrittäjyydelle suotuisan ympäristön 
luomiseen.

Or. fr
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Tarkistus 62
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) mikroyritykset, jotka työllistävät
henkilöitä, joita uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistettu teksti auttaa ymmärtämään paremmin ja hyväksymään rahoituksen kohderyhmän.

Tarkistus 63
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai henkilöitä, joilla on 
vaikeuksia saada tavanomaisia 
rahoituspalveluja.

Or. en

Perustelu

"Nuoret" on terminä liian rajoittava eikä sisällä yhteiskunnan muita haavoittuvia ryhmiä.
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Tarkistus 64
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) sosiaalisen ja solidaarisen talouden
mikroyritykset, jotka työllistävät 
työpaikkansa menettäneitä henkilöitä tai 
muuten heikossa asemassa olevia.

Or. en

Tarkistus 65
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa
olevia, kuten nuoria.

(c) mikroyritykset, sosiaalitalouden ala 
mukaan luettuna, jotka työllistävät
työttömiä henkilöitä, heikossa asemassa
olevia henkilöitä tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevia henkilöitä.

Or. es

Perustelu

Päätöksen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Jos tavoite rajataan 
ainoastaan yhdenlaisiin mikroyrityksiin, järjestelyn onnistumismahdollisuudet jäävät 
rajallisiksi.
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Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön talousarviosta 
rahoitusjärjestelylle 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 
väliseksi ajaksi maksettava rahoitusosuus 
on 100 miljoonaa euroa.

1. Yhteisön talousarviosta 
rahoitusjärjestelylle 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 
väliseksi ajaksi maksettava rahoitusosuus 
on 150 miljoonaa euroa, josta 
15 miljoonaa euroa on tarkoitettu 
tukitoimiin, kuten koulutukseen ja 
valmiuksien vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 67
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitusosuuden on katettava 
rahoitusjärjestelyn kustannukset 
kokonaisuudessaan, myös 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille yhteisön 
rahoitusosuutta hallinnoiville 
kansainvälisille rahoituslaitoksille 
maksettavat hallintokulut sekä 
mahdolliset muut tukikelpoiset 
kustannukset.

4. Rahoitusosuuden on katettava 
rahoitusjärjestelyn kaikki tukikelpoiset 
kustannukset.

Or. en
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Tarkistus 68
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitusosuuden on katettava 
rahoitusjärjestelyn kustannukset 
kokonaisuudessaan, myös 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille yhteisön 
rahoitusosuutta hallinnoiville 
kansainvälisille rahoituslaitoksille 
maksettavat hallintokulut sekä mahdolliset 
muut tukikelpoiset kustannukset.

4. Rahoitusosuuden on katettava 
rahoitusjärjestelyn kustannukset 
kokonaisuudessaan, myös 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille yhteisön 
rahoitusosuutta hallinnoiville 
kansainvälisille rahoituslaitoksille 
maksettavat hallintokulut sekä teknisen 
avun kustannukset 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille julkisille ja yksityisille 
tahoille, jotka tarjoavat mikrorahoitusta, 
ja mahdolliset muut tukikelpoiset 
kustannukset.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon teknisen avun osuutta, vaikka mikrorahoituksen 
välittäjien osaamisen parantaminen on erittäin tärkeä seikka niiden kehitystä ajatellen.

Tarkistus 69
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tukitoimenpiteet, kuten tiedonvälitys, 
seuranta, valvonta, tarkastus ja arviointi, 
jotka ovat välittömästi tarpeen, jotta tämä 
päätös voidaan panna täytäntöön 
tuloksellisesti ja tehokkaasti ja sen 
tavoitteet saavuttaa.

(d) tukitoimenpiteet, kuten tiedonvälitys, 
seuranta, valvonta, tarkastus ja arviointi, 
jotka ovat tarpeen, jotta tämä päätös 
voidaan panna täytäntöön tuloksellisesti ja 
tehokkaasti ja sen tavoitteet saavuttaa.

Or. en
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Tarkistus 70
Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) mentorointi-, koulutus-, valmennus-
ja muut tukiohjelmat, jotka maksimoivat 
mahdollisuudet elinkelpoisten ja kestävien 
mikroyritysten luomiseen. Tällaista tukea 
olisi annettava kohdennetusti, jotta 
autetaan uusien mikroyritysten 
perustamisessa, ja tuen olisi oltava 
saatavilla ennen perustamista ja siihen 
asti, kunnes mikroyritys tulee toimeen 
omillaan.

Or. en

Tarkistus 71
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Järjestelystä olisi rahoitettava 
kohdennettujen ryhmien valmiuksien 
vahvistamista, jotta varmistetaan 
paremmat tulokset.

Or. en

Perustelu

Mikroyritysten suuren rahoituskysynnän huomioonottaminen on varotoimi, jolla varmistetaan 
varojen tehokas jako pitkän aikavälin hyödyllisiä tuloksia ajatellen.
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Tarkistus 72
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille.

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille sekä luotto-
osuuskunnille.

Or. en

Tarkistus 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille.

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille – kansallisille ja paikallisille –
tahoille, jotka tarjoavat mikrorahoitusta 
jäsenvaltioissa toimiville henkilöille ja 
mikroyrityksille.

Or. it

Perustelu

On välttämätöntä ottaa paikalliset elimet asianmukaisesti mukaan mikrorahoituksen 
edunsaajien toimintaan. 
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Tarkistus 74
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille.

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, mukaan luettuina 
demokraattisesti valvotut 
osuustoiminnalliset rahoituslaitokset, 
jotka tarjoavat mikrorahoitusta 
jäsenvaltioissa toimiville henkilöille ja 
mikroyrityksille.

Or. en

Tarkistus 75
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille.

2. Rahoitusjärjestely on avoin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka tarjoavat 
mikrorahoitusta jäsenvaltioissa toimiville 
henkilöille ja mikroyrityksille. Näiden 
elinten on toimittava erittäin avoimesti ja 
ilmoitettava todelliset vuosittaiset 
toimintaa koskevat lukunsa. Niiden on 
julkaistava kahden vuoden välein 
vähintään yksi raportti, jossa kuvaillaan
ja analysoidaan välineen käyttöön liittyviä 
tietoja.

Or. fr
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Tarkistus 76
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset 
ja yksityiset tahot, jotka mahdollistavat 
rahoitusjärjestelyn piiriin pääsyn, laativat 
lisäohjeita lopullisten tuensaajien 
tukikelpoisuudesta ja tekevät tiivistä 
yhteistyötä niiden organisaatioiden 
kanssa, jotka tarjoavat mentorointi- ja 
koulutusohjelmia lopullisille tuensaajille 
elinkelpoisten ja kilpailukykyisten 
mikroyritysten luomiseksi. Näihin 
tahoihin olisi sisällytettävä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka 
työskentelevät 2 artiklassa tarkoitettujen 
kohderyhmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 77
Ádám Kósa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lopullisten tuensaajien auttamiseksi 
jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset ja 
yksityiset tahot, jotka mahdollistavat 
rahoitusjärjestelyn piiriin pääsyn 
laatimalla lisäohjeita lopullisten 
tuensaajien tukikelpoisuudesta, tekevät 
tiivistä yhteistyötä niiden organisaatioiden 
kanssa, jotka tarjoavat mentorointi- ja 
koulutusohjelmia lopullisille tuensaajille, 
sekä asiaankuuluvien kansallisten 
järjestöjen, jotka edustavat virallisesti 
lopullisilla edunsaajilla tarkoitettuja 
ihmisiä, kilpailukykyisten ja vakaiden 
mikroyritysten luomiseksi.
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Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 78
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mentorointi- ja koulutusohjelmat 
tukevat järjestelystä rahoitettavia toimia.

Or. it

Perustelu

On erittäin tärkeätä, että mikrorahoitusjärjestelyihin liitetään asianmukainen mentorointi- ja 
koulutusjärjestelmä, jotta väline mahdollistaa toivotut tehokkuutta ja sosiaalista osallisuutta 
koskevat tavoitteet.
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Tarkistus 79
Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sosiaalitalouden stimuloimiseen ja 
lujittamiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Or. en

Tarkistus 80
Thomas Händel

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tästä järjestelystä tarjottavan 
rahoituksen käyttäminen on täysin 
vapaaehtoista eikä henkilöitä missään 
tapauksessa saa pakottaa hyödyntämään 
järjestelyä sillä uhalla, että heiltä evätään 
sosiaaliturvamaksut tai vähennetään 
niitä.

Or. en

Tarkistus 81
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
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täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, 
erityisesti Euroopan investointipankin 
(EIP) ja Euroopan investointirahaston 
(EIR), kanssa sopimuksia neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
täydentävyys kansallisiin ohjelmiin nähden 
on varmistettava.

täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
valikoitujen julkisten ja yksityisten 
mikrorahoituksen tarjoajien kanssa 
sopimuksia, joissa vahvistetaan niiden 
velvollisuus käyttää rahoitusjärjestelyn 
kautta käyttöön saatettuja varoja 
2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
mukaisesti ja toimittaa tietoja 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
vuosikertomusten laadintaa varten.
Näissä komission ja mikrorahoituksen 
tarjoajien välisissä sopimuksissa on oltava 
tarkat määräykset kyseisille laitoksille 
uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta, ja 
niiden täydentävyys nykyisiin Euroopan
unionin ja kansallisiin rahoitusvälineisiin, 
relevantteihin sosiaalitukeen liittyviin 
toimenpiteisiin sekä alueellisiin ja 
paikallisiin ohjelmiin nähden sekä 
koordinointi näiden kanssa on 
varmistettava.

Or. en

Perustelu

Sopimusten teko välittömästi kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa on tarpeeton vaihe, 
sillä se luo byrokraattista lisätyötä ja vaikeuttaa poliittista valvontaa. Koska kyseessä on 
pienimuotoinen kokeiluhanke, on tehokkaampaa luoda kansallisten mikrorahoituksen 
tarjoajien hajautettu järjestelmä. Hajautettua lähestymistapaa sovellettiin menestyksekkäästi 
muun muassa Nuorten Eurooppa –ohjelmassa.

Tarkistus 82
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
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tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
täydentävyys kansallisiin ohjelmiin nähden 
on varmistettava.

tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
täydentävyys nykyisiin Euroopan unionin 
ja kansallisiin rahoitusvälineisiin nähden 
sekä koordinointi näiden kanssa on 
varmistettava.

Or. en

Perustelu

Täydentävyys on tärkeätä sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

Tarkistus 83
David Casa

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta,
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
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täydentävyys kansallisiin ohjelmiin nähden 
on varmistettava.

täydentävyys nykyisiin Euroopan unionin 
ja kansallisiin rahoitusvälineisiin, 
relevantteihin sosiaalitukeen liittyviin 
toimenpiteisiin sekä alueellisiin ja 
paikallisiin ohjelmiin nähden sekä 
koordinointi näiden kanssa on 
varmistettava. Jotta taataan järjestelyn 
yhtäläinen ja oikeudenmukainen käyttö 
jäsenvaltioissa, kullekin jäsenvaltiolle 
taataan etukäteen tietty 
vähimmäisrahoitus.

Or. en

Tarkistus 84
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
täydentävyys kansallisiin ohjelmiin 
nähden on varmistettava.

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 
53 d artiklan ja komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 43 artiklan 
mukaisesti. Sopimuksissa on oltava tarkat 
määräykset kyseisille laitoksille uskottujen 
tehtävien täytäntöönpanosta, ja niiden 
täydentävyys nykyisiin Euroopan unionin 
ja kansallisiin rahoitusvälineisiin, 
relevantteihin sosiaalitukeen liittyviin 
toimenpiteisiin sekä alueellisiin ja 
paikallisiin ohjelmiin nähden sekä 
koordinointi näiden kanssa on 
varmistettava. Lisäksi näissä sopimuksissa 
on määrättävä tällaisten laitosten 
velvollisuudesta siirtää varat, jotta 
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saavutetaan 2 artiklassa asetetut tavoitteet 
ja pannaan täytäntöön 4 artiklassa 
asetetut toimet.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeätä varmistaa, että rahoitusjärjestelyn hallinnoinnista vastaavat 
rahoituslaitokset sitoutuvat selvästi 2 ja 4 artiklassa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus 85
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset voivat 
sijoittaa saamansa tuotot, myös osingot ja 
hyvitykset, uudelleen 4 artiklan 1 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin 
kuudeksi vuodeksi sen jälkeen, kun 
rahoitusjärjestely on otettu käyttöön. Kun 
rahoitusjärjestely päätetään, Euroopan 
yhteisöille kuuluva saldo maksetaan 
takaisin yhteisöjen yleiseen talousarvioon.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansainvälisten rahoituslaitosten on 
sijoitettava saamansa tuotot, myös osingot 
ja hyvitykset, uudelleen 4 artiklan 
1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettuihin 
toimiin kuudeksi vuodeksi sen jälkeen, kun 
rahoitusjärjestely on otettu käyttöön. Kun 
rahoitusjärjestely päätetään, Euroopan 
yhteisöille kuuluva saldo maksetaan 
takaisin yhteisöjen yleiseen talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 86
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset tekevät 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisten ja yksityisten mikrorahoituksen 
tarjoajien kanssa kirjallisia sopimuksia, 

4. Mikrorahoituksen tarjoajat valitaan 
ennalta määritettyjen rahoituskriteerien 
sekä tämän päätöksen 2 ja 4 artiklaan 
liittyvien kriteerien perusteella, jotka 
koskevat järjestelyn tavoitteita sekä 
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joissa vahvistetaan niiden velvollisuus 
käyttää rahoitusjärjestelyn kautta 
käyttöön saatettuja varoja 2 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti ja 
toimittaa tietoja 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vuosikertomusten laadintaa 
varten.

tukikelpoisia toimia ja edunsaajia.

Or. en

Perustelu

Koska järjestelyllä on selkeä tehtävä heikossa asemassa olevan kohderyhmän sosiaalisen 
osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden lujittamisessa, on tärkeää, etteivät valintakriteerit ole 
hierarkkisia, esim. rahoituskriteerit ensin, vaan että rahoituskriteerejä ja asetuksen 2 ja 
4 artiklan kriteerejä arvioidaan yhtäläisesti.

Tarkistus 87
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset tekevät 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisten ja yksityisten mikrorahoituksen
tarjoajien kanssa kirjallisia sopimuksia, 
joissa vahvistetaan niiden velvollisuus 
käyttää rahoitusjärjestelyn kautta käyttöön 
saatettuja varoja 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti ja toimittaa tietoja 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vuosikertomusten laadintaa varten.

4. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset tekevät 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
julkisten ja yksityisten mikrorahoituksen 
tarjoajien, mukaan luettuina 
demokraattisesti valvotut 
osuustoiminnalliset rahoituslaitokset, 
kanssa kirjallisia sopimuksia, joissa 
vahvistetaan niiden velvollisuus käyttää 
rahoitusjärjestelyn kautta käyttöön 
saatettuja varoja 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti ja toimittaa tietoja 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vuosikertomusten laadintaa varten.

Or. en
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Tarkistus 88
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat perustaa 
kansallisen erityisyksikön, jonka 
tarkoituksena on koordinoida 
mikroluottojärjestelyn täytäntöönpanoa. 
Erityisyksikön tehtävänä on levittää tietoa 
järjestelystä mahdollisille edunsaajille, 
kehittää arviointi- ja seurantatoimia, 
tehdä paikallista yhteistyötä, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus 
paikallisten talouskehitystä koskevien 
toimintalinjojen kanssa ja edistetään 
tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
kansallisella ja Euroopan tasolla.

Or. it

Perustelu

Jotta varmistetaan, että mikrorahoitusjärjestely on tehokas, tuottaa kestäviä tuloksia, 
saavuttaa mahdolliset edunsaajat ja toimii talouspolitiikan ja paikalliskehityksen osatekijänä, 
on suotavaa, että jäsenvaltiot perustavat kansallisen erityisyksikön, joka voi koordinoida, 
arvioida ja seurata kaikkia toteutettuja toimia varojen asianmukaisen käytön sekä sen 
varmistamiseksi, ettei varoja haaskata.

Tarkistus 89
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 

1. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
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tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista, 
vaikutukset.

tuensaajatyyppien mukaan, hyväksytyt tai 
hylätyt hakemukset, tehdyt sopimukset, 
rahoitetut toimet, tulokset ja, jos 
mahdollista, vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 90
Jean Lambert

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista, 
vaikutukset.

1. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut kansainvälisten 
rahoituslaitosten raportteihin perustuvat 
vuosittaiset täytäntöönpanokertomukset, 
joissa esitetään tuetut toimet ilmoittaen 
niiden osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, hyväksytyt tai 
hylätyt hakemukset, tehdyt sopimukset, 
rahoitetut toimet, tulokset ja, jos 
mahdollista, vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 91
Marian Harkin

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
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rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista, 
vaikutukset.

rahoituksen jakautuminen ja saatavuus 
alojen ja tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista, 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 92
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta,  ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia. Se sisältää myös 
toimintakohtaisesti tietoja niiden 
sosiaalitalouden mikroyritysten 
kehityksestä, jotka ovat anoneet 
rahoitusta eurooppalaisesta 
mikrorahoitusohjelmasta.

Or. fr
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Tarkistus 93
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011, mutta viimeistään 
12 kuukautta tämän päätöksen
voimaantulon jälkeen, ja sen jälkeen 
vuosittain ennen toukokuun 31 päivää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

Or. en

Tarkistus 94
Nadja Hirsch

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 

2. Komissio antaa vuosittain ennen 
toukokuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
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tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

pohjalta ja siinä tarkastellaan erityisesti 
sitä, kuinka laajasti jäsenvaltiot ovat 
hyödyntäneet välinettä sekä saavutettuja 
tuloksia ja tulosten kestävyyttä, jota olisi 
arvioitava, ja ilmoitetaan tietoja 
hyväksytyistä tai hylätyistä hakemuksista, 
tehdyistä sopimuksista ja rahoitetuista 
toimista kiinnittäen huomiota myös siihen, 
kuinka ne täydentävät yhteisön muita, 
esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoon 
liittyviä, toimia.

Or. de

Perustelu

Osana vuosikertomuksia olisi toteutettava tulosten arviointi, jossa olisi käsiteltävä sellaisia 
tekijöitä, kuten tukea saavien pk-yritysten maksukyvyttömyys ja sellaisten työntekijöiden osuus 
työvoimasta, jotka aikaisemmin olivat työttömiä, ja jossa olisi tarkistettava tulosten 
todennäköinen kestävyys.

Tarkistus 95
Csaba Őry

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011, mutta viimeistään 
12 kuukautta tämän päätöksen 
voimaantulon jälkeen, ja sen jälkeen 
vuosittain ennen joulukuun 31 päivää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
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Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

Or. en

Perustelu

Vielä ei voida ennakoida päätöksen tarkkaa voimaantulopäivää.

Tarkistus 96
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio toteuttaa tämän 
vuosikertomuksen perusteella 
asianmukaisia hankkeita, joilla taataan 
tämän välineen edistäminen, käyttö ja 
saatavuus sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien henkilöiden keskuudessa 
kaikkialla Euroopan unionissa.

Or. fr

Perustelu

Vuosikertomuksen tuloksista on otettava opiksi.

Tarkistus 97
Sylvana Rapti

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 α. Vuosikertomuksen perusteella 
komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikilla, jotka ovat sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa tai jotka ovat 
perinteisten luottomarkkinoiden 
ulkopuolella, on mahdollisuus päästä 
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järjestelyn piiriin kaikkialla Euroopan 
unionissa.

Or. el

Perustelu

Sosiaalisen syrjäytymisen vaaran käsite on edelleen tärkeä, mutta sitä on vaikea mitata. 
"Perinteisiltä luottomarkkinoilta poissulkeminen" lujittaa alkuperäistä tavoitetta jättämättä 
haavoittuvia ryhmiä ulkopuolelle tai määrittelemättä, mitä nämä ryhmät ovat.

Tarkistus 98
Traian Ungureanu

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kyseisen vuosikertomuksen 
perusteella komissio mukauttaa 
tarvittaessa päätöstä, jotta voidaan 
saavuttaa 2 artiklassa määritellyt 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Jos tavoitteisiin ei päästä, komission on muutettava päätöstä toimivammaksi.

Tarkistus 99
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän vuosikertomuksen pohjalta 
komissio pyrkii varmistamaan, että 
rahoitusjärjestely on perinteisiltä 
luottomarkkinoilta poissuljettujen 
henkilöiden käytettävissä kaikkialla 
Euroopan unionin alueella.
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Or. en

Tarkistus 100
Elisabeth Schroedter

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kyseisen vuosikertomuksen 
perusteella komissio mukauttaa 
tarvittaessa päätöstä, jotta voidaan 
saavuttaa 2 artiklassa määritellyt 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Jos tavoitteisiin ei päästä, komission on muutettava päätöstä toimivammaksi.

Tarkistus 101
Pervenche Berès

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään neljän vuoden kuluttua
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden 
kuluttua 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille kansainvälisille 
rahoituslaitoksille annetun yhden tai 
useamman valtuutuksen päättymisestä. 
Loppuarvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
sitä, missä laajuudessa rahoitusjärjestelyn 
tavoitteet on kokonaisuudessaan 

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väliarvioinnit tiiviissä yhteistyössä 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. 
Väliarviointi tehdään kahden vuoden 
välein rahoitusjärjestelyn käyttöönoton 
jälkeen. Komissio esittää vuonna 2015 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arvioinnin, jonka pohjalta ne päättävät 
tämän järjestelyn jatkosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sitä, 
missä laajuudessa rahoitusjärjestelyn 
tavoitteet on kokonaisuudessaan 
saavutettu.
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saavutettu.

Or. fr

Perustelu

Tämän järjestelyn säilyminen on toivottavaa. Tätä tarkoitusta varten olisi vuoden 2015 
arvioinnin avulla voitava arvioida, onko sen tavoitteet saavutettu. Väliarvioinnit on 
toteutettava kahden vuoden välein.

Tarkistus 102
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään neljän vuoden kuluttua
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden kuluttua 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kansainvälisille rahoituslaitoksille annetun 
yhden tai useamman valtuutuksen 
päättymisestä. Loppuarvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti sitä, missä 
laajuudessa rahoitusjärjestelyn tavoitteet on 
kokonaisuudessaan saavutettu.

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään joka toinen vuosi 
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen 
vuosikertomusten lisäksi ja loppuarviointi 
viimeistään vuoden kuluttua 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille kansainvälisille 
rahoituslaitoksille annetun yhden tai 
useamman valtuutuksen päättymisestä. 
Loppuarvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
sitä, missä laajuudessa rahoitusjärjestelyn 
tavoitteet on kokonaisuudessaan 
saavutettu.

Or. en



AM\792370FI.doc 49/49 PE429.667v01-00

FI

Tarkistus 103
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
päättävät toisen väliarvioinnin pohjalta, 
jatkavatko ne rahoitusjärjestelyn kestoa.

Or. en


