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Pakeitimas 21
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos 
komunikate „Skatinti padorų darbą 
visiems. Europos Sąjungos indėlis 
įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje 
darbotvarkę“ (COM(2006)0249) pabrėžta 
padoraus darbo visiems svarba, kuri taip 
pat patvirtinta Parlamento 2007 m. 
gegužės 23 d. rezoliucijoje.

Or. en

Pakeitimas 22
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių 
įsteigti arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, ir tų, kurių kreditingumas 
nenustatytas ir kurie neturi kapitalo 
išteklių, taigi negali gauti kredito, 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 23
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti 
arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas ir 
prieinamumas padidėtų iki priimtino lygio, 
siekiant patenkinti didelę tų, kuriems 
sunkmečiu labiausiai jų reikia, t. y. 
nedirbančių arba pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti arba 
išplėsti mikroįmonę, įskaitant savisamdą, 
bet negalinčių gauti kredito, poreikius.

Or. en

Pakeitimas 24
Sergio Gaetano Cofferati ir Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti 
arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, ir tų, kurie negali naudotis įprastos 
kredito rinkos paslaugomis, t. y. 
nedirbančių arba pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti arba 
išplėsti mikroįmonę, įskaitant savisamdą, 
bet negalinčių gauti kredito, poreikius, o 
tai darant turėtų būti aktyviai siekiama 
užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimybes 
naudotis mikrokreditų priemonėmis.

Or. it
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Pakeitimas 25
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti 
arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, ir tų, kurie negali naudotis įprastos 
kredito rinkos paslaugomis, t. y. 
nedirbančių arba pažeidžiamų asmenų, 
įskaitant jaunimą, norinčių įsteigti arba 
išplėsti mikroįmonę, įskaitant savisamdą, 
bet negalinčių gauti kredito, poreikius.

Or. fr

Pagrindimas

Pirmenybė teiktina bendresnei tikslinės gyventojų grupės formuluotei.

Pakeitimas 26
Traian Ungureanu ir Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių 
įsteigti arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių asmenų, norinčių 
įsteigti arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.
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Or. en

Pagrindimas

Vardijant galimas tikslines asmenų, kurie gali gauti tokias paskolas, grupes, gali kilti naujų 
diskusijų dėl diskriminacijos. Siekiant to išvengti, manoma, kad būtų geriau skirti dėmesį 
plačiai apibrėžtai tikslinei grupei, kuriai krizė šiuo metu daro neigiamą poveikį.

Pakeitimas 27
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Dalį mikrokreditų, Europos 
Sąjungoje teikiamų socialiai remtiniems 
asmenims, teikia nekomercinės 
mikrofinansų institucijos ir socialinių 
tikslų siekiantys bankai.

Or. en

Pakeitimas 28
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Didesnis mikrokreditų, kurie teikiami 
sunkumų patiriantiems ir kredito 
negalintiems gauti asmenims, kiekis 
negali tapti lengvinančia aplinkybe 
kalbant apie bankų rinkos trūkumus, 
kurie turi būti šalinami.

Or. fr

Pagrindimas

Mikrokreditai turi būti plėtojami kaip papildoma priemonė, o ne alternatyva tradicinei bankų 
rinkai. Pastarosios trūkumų negalima nutylėti ir ignoruoti plėtojant mikrokreditus. 
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Pakeitimas 29
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Mikrokreditus gali teikti įvairios –
komercinės ir kitos – institucijos. Didžiąją 
dalį mikrokreditų, Europos Sąjungoje 
teikiamų socialiai remtiniems asmenims, 
teikia nekomercinės mikrofinansų 
institucijos arba socialinio kompromiso 
siekiančios komercinės finansų 
institucijos. Šių kategorijų teikėjams 
reikia didesnės paramos, siekiant 
patenkinti dabartinę paklausą.

Or. es

Pakeitimas 30
Alejandro Cercas ir Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Didžiąją dalį mikrokreditų, Europos 
Sąjungoje teikiamų socialiai remtiniems 
asmenims, teikia nekomercinės 
mikrofinansų institucijos arba socialių 
tikslų siekiantys bankai, taigi šiems 
teikėjams reikia didesnės paramos, 
siekiant patenkinti dabartinę paklausą.

Or. en
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Pakeitimas 31
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, įskaitant jaunimą. Be 
jau taikomų priemonių, reikėtų imtis 
konkrečių veiksmų toliau skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos Investicijų Banko ir 
Europos Investicijų Fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą 
ir netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 
kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti 
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės.

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, kurių kreditingumas 
nenustatytas ir kurios neturi kapitalo 
išteklių, taigi negali gauti kredito. Be jau 
taikomų priemonių, reikėtų imtis konkrečių 
veiksmų toliau skatinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą netrukdant valstybių 
narių veiklai. Todėl Komisija paskelbė 
pasiūlymą dėl naujos ES mikrofinansų 
skyrimo priemonės, pagal kurią skiriami 
mikrofinansai galėtų būti lengviau teikiami 
specifinėms rizikos grupėms ir būtų toliau 
remiama verslumo plėtra, socialinė ir 
solidarioji ekonomika ir mikroįmonės.

Or. en

Pakeitimas 32
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, įskaitant jaunimą. Be 
jau taikomų priemonių, reikėtų imtis 

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, t. y. asmenims, 
kuriems sunku gauti įprastinių finansinių 
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konkrečių veiksmų toliau skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos Investicijų Banko ir 
Europos Investicijų Fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą ir 
netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 
kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės.

paslaugų. Be jau taikomų priemonių, 
reikėtų imtis konkrečių veiksmų toliau 
skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos investicijų banko ir 
Europos investicijų fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą ir 
netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 
kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti 
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „socialiai remtinas“ neaiški ir galėtų būti neteisingai interpretuojama. Konkrečiai 
įtraukiant „jaunimą“ pernelyg susiaurinama prasmė ir neįtraukiamos kitos pažeidžiamos 
visuomenės grupės.

Pakeitimas 33
Sergio Gaetano Cofferati and Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, įskaitant jaunimą. Be 
jau taikomų priemonių, reikėtų imtis 
konkrečių veiksmų toliau skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos Investicijų Banko ir
Europos Investicijų Fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą ir 
netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 

(4) Komisijos komunikate „Bendras 
įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, įskaitant jaunimą. Be 
jau taikomų priemonių, reikėtų imtis 
konkrečių veiksmų toliau skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos investicijų banko ir 
Europos investicijų fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą ir 
netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 



PE429.667v01-00 10/46 AM\792370LT.doc

LT

kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti 
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės.

kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti 
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės. Siekiant, kad mikrokreditų 
priemonė būtų veiksminga, duotų 
ilgalaikių rezultatų, pasiektų potencialius 
paramos gavėjus ir taptų sudedamąja 
ekonomikos politikos bei vietinio 
vystymosi dalimi, būtų pageidautina, jog 
valstybės narės įsteigtų nacionalinį ryšių 
palaikymo skyrių, kuris galėtų 
koordinuoti, vertinti ir stebėti visas 
įgyvendinamas priemones, norint 
užtikrinti, kad lėšos naudojamos tinkamai 
ir nešvaistomos.

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės turi specialaus skyriaus pagalba koordinuoti, kaip su mikrokreditais susiję 
veiksmai įgyvendinami nacionaliniu ir vietos lygmenimis, jei norima, kad priemonė būtų 
veiksminga ir duotų ilgalaikių rezultatų užimtumo ir socialinės integracijos srityse.

Pakeitimas 34
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Daugeliu atveju mikrokreditus 
Europoje teikia komerciniai bankai, kurie 
turėtų tapti svarbiais projekto partneriais, 
siekiant atkurti pasitikėjimą kredito 
rinkoje ir skiriant didžiausią dėmesį 
klientams, kurių kreditingumas 
nenustatytas.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių paskolas mikroįmonėms ir naujoms įmonėms teikia komerciniai 
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bankai. Kadangi mikrokreditai susiję su didele rizika ir tebesitęsia likvidumo krizė, bankai 
dar labiau vengia rizikos, taigi ribojamas skolinimas ir blokuojamas skolinimo sektorius. 
Įtraukus bankus į projektą bus sudarytos palankesnės sąlygos skolinti ir bus užtikrintas 
pasitikėjimas.

Pakeitimas 35
Jean-Luc Bennahmias ir Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Mikrofinansų institucijos turėtų 
siekti tik socialinių tikslų ir įsipareigoti 
laikytis sektoriaus reguliavimo standartų.

Or. fr

Pakeitimas 36
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Be sunkumų, kylančių norint gauti 
kreditą, vienos iš svarbiausių kliūčių, 
trukdančių steigti ir plėsti mikroįmones, 
yra socialinė atskirtis ir nesaugumas. 
Europinės mikrofinansų priemonės gali 
padėti remti socialinės ekonomikos 
sistemas, padedančias atskirtiems 
asmenims pakartotinai integruotis 
visuomenėje, taip pat padedančias jiems 
įgyti būtiniausius įgūdžius, kurių reikia 
norint imtis ilgalaikio verslo projekto.

Or. fr
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Pakeitimas 37
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Pagal priemonę didžiausias dėmesys 
turėtų būti skiriamas veiksmams, 
galintiems turėti papildomą poveikį ir 
užtikrinti masto ekonomiją, t. y. 
pastangoms susieti finansuojamus 
ekonominius veiksmus siekiant užtikrinti 
kuo didesnę bendrą naudą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis naujausiais tyrimais, pastebimas aiškus teigiamas ryšys tarp susietų nedidelio 
masto ekonominių veiksmų. Taigi sukūrus sistemą būtų galima saugiau plėsti naujai įsteigtas 
įmones ir mikroįmones, kadangi jos konkuruotų tarpusavyje, tačiau tuo pat metu galėtų tapti 
partnerėmis, laikydamosi bendro požiūrio.

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Bendrijos lėšų panaudojimas yra 
tinkamas ir atitinka 2009 m. kovo mėn. 
Europos Parlamento rezoliuciją. 
Galiausiai, į vieną ES masto priemonę 
būtų sutelkta papildoma tarptautinių 
finansinių institucijų parama, užtikrintas 
vienalytis atsakas ir paskatintas 
mikrofinansų skyrimas visose valstybėse 
narėse. Siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansinių institucijų, visų pirma Europos 
Investicijų Banko ir Europos Investicijų 
Fondo, patirtimi, nustatoma mikrofinansų 
priemonė Progress būtų administruojama 

(5) Bendrijos lėšų panaudojimas yra 
tinkamas ir atitinka 2009 m. kovo mėn. 
Europos Parlamento rezoliuciją. 
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bendro valdymo pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Norint užtikrinti, kad priemonė 
atitiktų paskirtį, šiame sprendime 
nustatytais kriterijais, susijusiais su 
priemonės tikslais ir reikalavimus 
atitinkančiais veiksmais bei paramos 
gavėjais, turėtų būti vadovaujamasi taip 
pat, kaip ir iš anksto nustatytais 
finansiniais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 40
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Pagal priemonę finansuojami veiksmai 
turėtų derėti su kitų Bendrijos politikos 
sričių veiksmais ir juos papildyti bei atitikti 
Sutarties ir pagal ją priimtų aktų nuostatas. 
Priemonės finansuojamais veiksmais turėtų 
būti papildoma kita Bendrijos remiama 
veikla, visų pirma Konkurencingumo ir 
inovacijų programos finansinės priemonės, 
programa JASMINE ir Europos Socialinio 
fondo veikla.

(6) Pagal priemonę finansuojami veiksmai 
turėtų derėti su kitų Bendrijos politikos 
sričių veiksmais ir juos papildyti bei atitikti 
Sutarties ir pagal ją priimtų aktų nuostatas. 
Priemonės finansuojamais veiksmais turėtų 
būti papildoma kita Bendrijos remiama 
veikla, visų pirma Konkurencingumo ir 
inovacijų programos finansinės priemonės, 
programa JASMINE, EŽŪFKP, ERPF ir 
Europos Socialinio fondo veikla.

Or. en
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Pakeitimas 41
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kai veiksmai finansuojami pagal šią 
priemonę, įmonės turėtų gauti 
individualius patarimus ir techninę 
pagalbą siekiant užtikrinti, kad 
finansuotini veiksmai būtų planuojami 
ilgalaikiu laikotarpiu. Pageidautina 
sukurti mikrofinansavimui atitinkamas 
banko paslaugas ir prekes.

Or. fr

Pagrindimas

Steigiant verslą apskritai labai svarbi parama, o ypač jei tikslinė grupė susiduria su 
problemomis.

Pakeitimas 42
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Pagal šią priemonę finansuojami 
veiksmai turėtų derėti su Tarptautinės 
darbo organizacijos rekomendacijomis ir 
mikrokreditų gavėjams turėtų būti 
suteikiama galimybė gauti naudingus 
patarimus ir apmokymus finansų srityje.

Or. fr
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Pakeitimas 43
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant gauti maksimalią naudą iš 
šios priemonės, valstybės narės ir Europos 
Bendrija turėtų vykdyti bendrus veiksmus, 
susijusius su stebėsena, įgyvendinimu ir 
poveikio vertinimu, įtraukiant 
nacionalines finansines priemones ir 
naudojant nacionalines užimtumo 
strategijas. 

Or. en

Pagrindimas

Anot naujausių mikrofinansavimo poveikio tyrimų, vienas iš pagrindinių trukumų –
atitinkamų duomenų stygius ir netolygus nacionalinių vyriausybių dalyvavimas. Formaliai 
patvirtinant dalyvavimą galima sumažinti informacijos asimetrijos ir duomenų praradimo 
riziką, o poveikį būtų galima geriau įvertinti ateities veiksmams šioje srityje.

Pakeitimas 44
Frederic Daerden

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kartu su pagal šią priemonę 
vykdomais veiksmais reikėtų rengti 
apmokymus, rėmimą bei individualių 
konsultacijų programas siekiant suteikti 
daugiau galimybių steigti gyvybingas ir 
konkurencingas mikroįmones.

Or. fr
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Pakeitimas 45
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) Siekiant maksimaliai išnaudoti 
galimybes kurti pelningas ir 
konkurencingas mikroįmones, pagal 
priemonę finansuojami veiksmai turėtų 
būti derinami su konsultavimo ir mokymo 
programomis. Šiuo tikslu reikia aiškiai 
nurodyti biudžeto dalį, skiriamą šiems 
veiksmams parengti. 

Or. en

Pakeitimas 46
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6 a) Siekiant maksimaliai išnaudoti 
galimybes kurti pelningas ir tvarias 
mikroįmones, pagal priemonę 
finansuojami veiksmai turėtų būti 
derinami su konsultavimo, mokymo, 
rengimo ir kitomis paramos programomis. 
Ši parama turėtų būti teikiama tikslingai 
siekiant padėti konkrečių mikroįmonių 
steigimui. Be to, reikėtų teikti paramą ir 
konsultacijas iki tol, kol mikroįmonė galės 
save išlaikyti.

Or. en
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Pakeitimas 47
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kad priemonė būtų veiksmingesnė, ją 
reikėtų nuosekliai įgyvendinti ir 
koordinuoti kartu su esamomis 
europinėmis ir nacionalinėmis 
finansinėmis priemonėmis, atitinkamomis 
socialinėmis paramos priemonėmis ir 
regioninėmis bei vietos programomis; taip 
pat reikėtų panaikinti teisines ir 
reglamentavimo kliūtis mikrokreditų 
vystymui.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina derinti šią priemonę su kitomis esamomis programomis ir panaikinti mikrokreditų 
vystymo kliūtis.

Pakeitimas 48
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Kad priemonė būtų veiksmingesnė, ją 
reikėtų įgyvendinti ir koordinuoti kartu su 
esamomis nacionalinėmis finansinėmis 
priemonėmis, atitinkamomis socialinėmis 
paramos priemonėmis ir regioninėmis bei 
vietinėmis programomis.

Or. it

Pagrindimas

Nacionalinių finansinių priemonių įtraukimas leis geriau ir veiksmingiau naudotis šia 
priemone.
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Pakeitimas 49
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos 
teikiamos siekiant teikti daugiau 
mikrokreditų:

Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos 
teikiamos siekiant teikti daugiau 
mikrofinansavimo galimybių:

Or. en

Pakeitimas 50
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos 
teikiamos siekiant teikti daugiau 
mikrokreditų:

Pagal šią priemonę Bendrijos lėšos 
teikiamos siekiant teikti daugiau
galimybių teikti ir gauti mikrokreditų:

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti prieinama, tuo pačiu metu turi būti tinkama programos naudotojams.

Pakeitimas 51
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, netekusiems arba galintiems 
netekti darbo ir norintiems įsteigti nuosavą 

(a) asmenims, galintiems netekti darbo 
arba kuriems sunku patekti arba grįžti į 
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mikroįmonę, įskaitant savisamdą; darbo rinką ir norintiems įsteigti nuosavą 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

Or. en

Pakeitimas 52
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, netekusiems arba galintiems 
netekti darbo ir norintiems įsteigti nuosavą 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

(a) asmenims, galintiems netekti darbo 
arba kuriems sunku patekti arba grįžti į 
darbo rinką ir norintiems įsteigti nuosavą 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

Or. de

Pakeitimas 53
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, netekusiems arba galintiems 
netekti darbo ir norintiems įsteigti nuosavą 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

(a) bedarbiams arba galintiems netekti 
darbo asmenims, norintiems įsteigti 
nuosavą mikroįmonę, įskaitant savisamdą;

Or. es

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti skirta bedarbiams, nesvarbu,  ar jie prieš tai turėjo darbą. Reikėtų 
skirti paramą asmenims, kurie pirmą kartą patenka į darbo rinka, siekiant palengvinti jų 
patekimą.
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Pakeitimas 54
Sergio Gaetano Cofferati and Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šią priemonę skiriamos 
Bendrijos lėšos aktyviai siekiant užtikrinti 
lygias moterų ir vyrų galimybes gauti 
mikrokreditą.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad moterys taip pat turėtų galimybę atitinkamai pasinaudoti mikrokreditu, kadangi 
jos dažniau diskriminuojamos ir pažeidžiamos, patiria dvigubai daugiau sunkumų 
patekdamos ir išlikdamos darbo rinkoje, joms sunkiau gauti tradicinius kreditus. 

Pakeitimas 55
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią galimiems diskriminuojantiems veiksmams, susijusiems su visų tikslinių 
grupių išvardijimu.
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Pakeitimas 56
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą;

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
norintiems įsteigti arba išplėsti savo 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą, kai 
gresia socialinė atskirtis;

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme nereikėtų minėti visų asmenų, kurie laikomi socialiai remtinais, grupių. Kadangi 
ekonominė ir socialinė padėtis skirtingose valstybėse narėse gali skirtis, reikėtų palikti 
valstybėms narėms šiek tiek lankstumo sprendžiant, kurias grupes laikyti socialiai remtinomis, 
atsižvelgiant į jų ypatingus bruožus. Taip pat reikėtų skirti ypatingą dėmesį žmonėms, kuriems 
gresia socialinė atskirtis.

Pakeitimas 57
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą; 

(b) socialiai remtiniems asmenims, kurie 
negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka,
norintiems įsteigti arba išplėsti savo 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą; 

Or. en
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Pakeitimas 58
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą; 

(b) socialiai remtiniems asmenims, kurių 
kreditingumas nenustatytas ir kurie neturi 
kapitalo išteklių, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, kai gresia socialinė atskirtis; 

Or. en

Pakeitimas 59
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą;

(b) socialiai remtiniems asmenims, kurie 
negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka, 
norintiems įsteigti arba išplėsti savo 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą, kai 
gresia socialinė atskirtis;

Or. el

Pagrindimas

Socialinės atskirties rizikos sąvoka vis dar svarbi, tačiau ją sunku pamatuoti. Pridėjus junginį 
„negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka“ pabrėžiamas pradinis tikslas ir drauge 
neišskiriamos pažeidžiamos grupės arba neapibrėžiama, kas yra šios grupės.
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Pakeitimas 60
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms 
ir mikroįmonėms, kurios specializuojasi 
amatų ir paslaugų srityse, kuriose dirba 
darbo netekę asmenys arba socialiai 
remtini asmenys.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti asmenis, kurie gali netekti darbo ir/ arba negali patekti į darbo rinką, taip 
pat negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka, svarbu išplėsti mikrokreditų priemonę 
mikroįmonėms, kurios specializuojasi arba norėtų persikvalifikuoti ir gaminti prekes arba 
teikti paslaugas, kuriems reikia įgūdžių, kurie pravers  ateityje. 

Pakeitimas 61
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kurių pelno nesiekianti veikla susijusi su 
socialiniu reintegravimu, socialinėmis 
konsultacijomis, bedarbių apmokymais ir, 
apskritai, palankesnių verslo sąlygų 
įmonėje kūrimu.

Or. fr
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Pakeitimas 62
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) mikroįmonėms, kuriose dirba asmenys, 
kuriems gresia socialinė atskirtis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeistame tekste siūloma išsamesnė tikslinės grupės, kurią galima finansuoti, sąvoka ir jos 
priimtinumas.

Pakeitimas 63
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
asmenys, kuriems sunku gauti įprastines 
finansines paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai įtraukiant „jaunimą“ pernelyg susiaurinama prasmė ir neįtraukiamos kitos 
pažeidžiamos visuomenės grupės.
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Pakeitimas 64
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) socialinės ir solidariosios ekonomikos 
mikroįmonėms, kuriose dirba darbo netekę 
asmenys arba socialiai remtini asmenys.

Or. en

Pakeitimas 65
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) mikroįmonėms, įskaitant ir 
priklausančias socialinės ekonomikos 
sektoriui, kuriose dirba bedarbiai, socialiai 
remtini asmenys arba asmenys, kuriems 
gresia socialinė atskirtis. 

Or. es

Pagrindimas

Šio sprendimo tikslas – skatinti užimtumą ir socialinę įtrauktį. Apribojant šį siekį atskira 
mikroįmonių kategorija, sėkmės perspektyvos sumažės.
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Pakeitimas 66
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. priemonei iš Bendrijos 
biudžeto teikiamas 100 milijonų EUR 
finansinis įnašas. 

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. priemonei iš Bendrijos 
biudžeto teikiamas 150 milijonų EUR 
finansinis įnašas, taip pat ir 15 milijonų 
EUR, numatytų skirti pagalbos 
priemonėms, tokioms kaip mokymas ir 
gebėjimų ugdymas.

Or. en

Pakeitimas 67
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinis įnašas dengia visas priemonės 
išlaidas, įskaitant administravimo 
mokesčius Bendrijos įnašą tvarkančioms 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
tarptautinėms finansinėms institucijoms, 
ir visas kitas tinkamas finansuoti išlaidas.

4. Finansinis įnašas dengia visas tinkamas
finansuoti priemonės išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 68
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansinis įnašas dengia visas priemonės 
išlaidas, įskaitant administravimo 

4. Finansinis įnašas dengia visas priemonės 
išlaidas, įskaitant administravimo 
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mokesčius Bendrijos įnašą tvarkančioms 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
tarptautinėms finansinėms institucijoms, ir 
visas kitas tinkamas finansuoti išlaidas.

mokesčius Bendrijos įnašą tvarkančioms 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
tarptautinėms finansinėms institucijoms, 
taip pat techninės pagalbos, teikiamos 
viešosioms ir privačiosioms mikrofinansų 
įstaigoms, nurodytoms 4 straipsnio 2 
dalyje, išlaidas, ir visas kitas tinkamas 
finansuoti išlaidas.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į techninę pagalbą, nors tobulinant mikrokreditus yra 
labai svarbu gerinti mikrokreditų tarpininkų gebėjimus.

Pakeitimas 69
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies ee punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pagalbos priemones, kaip antai 
komunikacijos veikla, stebėsena, kontrolė, 
auditas ir vertinimas, kurios tiesiog būtinos 
sprendimui tinkamai ir veiksmingai 
įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti.

(d) pagalbos priemones, kaip antai 
komunikacijos veikla, stebėsena, kontrolė, 
auditas ir vertinimas, kurios būtinos 
sprendimui tinkamai ir veiksmingai 
įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 70
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) konsultavimo, mokymo, rengimo ir 
kitos paramos programos, dėl kurių 
maksimaliai padidės galimybės kurti 
pelningas ir tvarias mikroįmones.  Tokia 
parama turėtų būti teikiama tikslingai, 
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siekiant padėti konkrečių mikroįmonių 
steigimui, parama turi būti teikiama iš 
anksto, prieš sukuriant mikroįmonę ir iki 
tol, kol mikroįmonė galės pati save 
išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 71
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Priemone turi būti finansuojamas 
tikslinių grupių pajėgumų stiprinimas 
siekiant geresnių išlaidų rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

Būtinybė atsižvelgti į didelį poreikį finansuoti mikroįmones yra svarbi, apdairiai taikoma 
veiksmingo lėšų paskirstymo priemonė, kuria siekiama ilgalaikių ir palankių rezultatų. 

Pakeitimas 72
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
viešosios ir privačiosios įstaigos.

2. Priemone gali naudotis valstybėse
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, taip pat ir 
kredito unijoms, įsteigtos viešosios ir 
privačiosios įstaigos.

Or. en
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Pakeitimas 73
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos
viešosios ir privačiosios įstaigos.

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
nacionalinės ir vietinės reikšmės viešosios 
ir privačiosios įstaigos.

Or. it

Pagrindimas

Reikia, kad vietinės reikšmės įstaigos kartu su mikrokreditų gavėjais tinkamai naudotųsi 
priemonėmis.

Pakeitimas 74
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
viešosios ir privačiosios įstaigos.

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
viešosios ir privačiosios įstaigos, įskaitant 
demokratiškai valdomas 
bendradarbiaujančias finansines įstaigas.

Or. en
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Pakeitimas 75
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
viešosios ir privačiosios įstaigos.

2. Priemone gali naudotis valstybėse 
narėse, skiriančiose mikrofinansų fiziniams 
asmenims ir mikroįmonėms, įsteigtos 
viešosios ir privačiosios įstaigos. Šios 
įstaigos privalo įrodyti didžiausią 
skaidrumą ir pranešti apie savo tikras 
metines normas. Jos privalo mažiausiai 
vieną kartą į du metus skelbti pranešimą, 
pateikdamos detalią ir išsamią 
informaciją apie priemonės vartojimą.

Or. fr

Pakeitimas 76
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant steigti pelningas ir 
konkurencingas mikroįmones, valstybėse 
narėse įsteigtos viešosios ir privačiosios 
įstaigos, sudarančios galimybę naudotis 
šia priemone, turi parengti kriterijų 
galutiniams paramos gavėjams gaires ir 
artimai bendradarbiauti su konsultavimo 
ir mokymų programas galutiniams 
gavėjams siūlančiomis organizacijomis. Į 
šias organizacijas turėtų būti įtrauktos 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
dirbančios drauge su 2 straipsnyje 
nurodytomis tikslinėmis grupėmis. 

Or. en
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Pakeitimas 77
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant padėti galutiniams gavėjams, 
valstybėse narėse įsteigtos viešosios ir 
privačiosios įstaigos, sudarančios 
galimybę naudotis šia priemone ir 
parengiančios kriterijų galutiniams 
gavėjams gaires, turi artimai 
bendradarbiauti su konsultavimo ir 
mokymų programas galutiniams gavėjams 
siūlančiomis organizacijomis, taip pat ir 
su atitinkamomis nacionalinėmis 
organizacijomis, kurios atstovauja 
žmonėms, kuriems taikomos galutiniams 
gavėjams skirtos programos, siekiant 
sukurti pelningas ir konkurencingas 
mikroįmones. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad žmonėms, kurių padėtis yra nepalanki, apskritai ir 
nacionaliniu mastu atstovauja organizacijos, kurios, turėdamos asmeninės ir profesinės 
patirties ir  susipažinusios su žmonių realiomis problemomis ir poreikiais, gali atitinkamiems 
asmenims sukurti daugiau ir stabilesnių darbo vietų  Tokia tvarka galėtų užkirsti kelią 
spekuliacinių firmų ir netikrų organizacijų dalyvavimui procese. Nacionalinės organizacijos, 
atstovaujančios žmonėms, kurių padėtis yra nepalanki, atidžiai stebi teisėkūrą taip pat ir 
vyriausybės politikos  įgyvendinimą.  Tokiu dalyvavimu akcentuojamas principas „Tai, kas 
susiję su mumis, negali būti sprendžiama be mūsų“.  Po to, kai buvo priimtas sprendimas 
antroje Defrenne byloje, Europos Sąjunga besivystančioms visuomenėms taiko ne tik 
ekonominius, bet ir socialinius tikslus bei priemones.
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Pakeitimas 78
Sergio Gaetano Cofferati and Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konsultavimo ir mokymo programos 
turi būti derinamos su pagal priemonę 
finansuojamais veiksmais.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu yra finansavimą mikrokreditais derinti su atitinkamomis konsultavimo ir 
mokymo sistemomis tam, kad priemonė efektyvumo ir socialinės įtraukties požiūriu duotų 
lauktų rezultatų  

Pakeitimas 79
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ypatingas dėmesys turi būti 
kreipiamas į socialinės ekonomikos
skatinimą ir stiprinimą.

Or. en

Pakeitimas 80
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Galimybė gauti finansavimą pagal šią 
priemonę yra vien savanoriško pobūdžio, 
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ir asmenys jokiu būdu neturi būti 
verčiami naudoti priemonę, bijodami, kad 
bus panaikintos ar sumažintos socialinio 
draudimo išmokos. 

Or. en

Pakeitimas 81
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis 
finansinėmis institucijomis, visų pirma su 
Europos Investicijų Banku (EIB) ir 
Europos Investicijų Fondu (EIF), 
laikydamasi Tarybos reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1605/2002 53d straipsnio 
ir Komisijos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų nacionalines 
programas.

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su atrinktomis 4 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis viešosiomis ir 
privačiosiomis mikrofinansų įstaigomis, 
nustatydamos jų pareigą panaudoti jiems 
pagal priemonę skirtas lėšas siekiant 2 
straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti 
informaciją rengiant 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas metines ataskaitas. Šiuose 
Komisijos ir mikrofinansų įstaigų
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų ir atitiktų esamas 
Europos ir nacionalines finansines 
priemones, atitinkamas socialines 
paramos priemones ir regionines bei 
vietos programas.

Or. en

Pagrindimas

Susitarimų su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis sudarymas yra nereikalingas tarpinis 
žingsnis, kadangi dėl to tik sukuriama biurokratinė našta ir pasunkėja politinė kontrolė. 
Kadangi ši bandomoji iniciatyva yra nedidelės apimties, veiksmingiau yra sukurti 
nacionalinių mikrofinansų įstaigų decentralizuotą struktūrą. Decentralizuotas metodas 
sėkmingai taikomas programai „Jaunimas Europai“.
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Pakeitimas 82
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų nacionalines 
programas.

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų ir atitiktų esamas 
Europos ir nacionalines finansines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Papildomumas svarbus ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygmeniu.

Pakeitimas 83
David Casa

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
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straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų nacionalines 
programas.

straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų ir atitiktų esamas 
Europos ir nacionalines finansines 
priemones, atitinkamas socialines 
paramos priemones ir regionines bei 
vietos programas. Siekiant užtikrinti, kad 
suma būtų teisingai skiriama ir sąžiningai 
paskirstoma tarp valstybių narių, 
kiekvienai valstybei narei turi būti 
garantuotas minimalus priemonės 
išankstinis paskirstymas.  

Or. en

Pakeitimas 84
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
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susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų nacionalines 
programas. 

susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų ir atitiktų esamas 
Europos ir nacionalines finansines 
priemones, atitinkamas socialines 
paramos priemones ir regionines bei 
vietos programas. Be to, šiuose 
susitarimuose nustatoma minėtųjų 
institucijų pareiga suteikti lėšų tam, kad 
būtų galima siekti 2 straipsnyje nustatytų 
tikslų ir imtis 4 straipsnyje nurodytų 
veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad finansinės institucijos, kurioms patikėta valdyti priemonę, būtų 
aiškiai įpareigotos siekti 2 ir 4 straipsniuose nustatytų tikslų.

Pakeitimas 85
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytos tarptautinės 
finansinės institucijos, gavusios pajamas, 
įskaitant dividendus ir grąžinimus, gali jas 
vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytus veiksmus šešerių 
metų laikotarpiu nuo priemonės veiklos 
pradžios. Baigus priemonės veiklą, 
Europos Bendrijoms grąžintinas likutis 
mokamas į Europos Bendrijų bendrąjį 
biudžetą.

3. 2 dalyje nurodytos tarptautinės 
finansinės institucijos, gavusios pajamas, 
įskaitant dividendus ir grąžinimus, privalo
jas vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b 
ir c punktuose nurodytus veiksmus šešerių 
metų laikotarpiu nuo priemonės veiklos 
pradžios. Baigus priemonės veiklą, 
Europos Bendrijoms grąžintinas likutis 
mokamas į Europos Bendrijų bendrąjį 
biudžetą.

Or. en
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Pakeitimas 86
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tarptautinės finansinės institucijos raštu 
sudaro susitarimus su 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis viešosiomis ir privačiosiomis 
mikrofinansų įstaigomis, nustatydamos jų 
pareigą panaudoti jiems pagal priemonę 
skirtas lėšas siekiant 2 straipsnyje nustatytų 
tikslų ir teikti informaciją rengiant 8 
straipsnio 1 dalyje nurodytas metines 
ataskaitas.

4. Mikrofinansų įstaigos atrenkamos 
pagal iš anksto nustatytus finansinius 
kriterijus ir pagal šio sprendimo 2 ir 4 
straipsnių kriterijus, susijusius su 
priemonės tikslais ir reikalavimus 
atitinkančiais veiksmais ir paramos 
gavėjais.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi priemonės tikslas aiškus – stiprinti tikslinių socialiai remtinų grupių socialinę 
įtrauktį ir sanglaudą, svarbu, kad atrankos kriterijai nebūtų hierarchiniai, t. y. kad pirmenybė 
nebūtų teikiama finansiniams kriterijams, bet kad būtų vienodai vertinami finansiniai ir 
reglamento 2 ir 4 straipsniuose nustatyti kriterijai.

Pakeitimas 87
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tarptautinės finansinės institucijos raštu 
sudaro susitarimus su 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis viešosiomis ir privačiosiomis 
mikrofinansų įstaigomis, nustatydamos jų 
pareigą panaudoti jiems pagal priemonę 
skirtas lėšas siekiant 2 straipsnyje nustatytų 
tikslų ir teikti informaciją rengiant 8 
straipsnio 1 dalyje nurodytas metines 
ataskaitas.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos 
tarptautinės finansinės institucijos raštu 
sudaro susitarimus su 4 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis viešosiomis ir privačiosiomis 
mikrofinansų įstaigomis, įskaitant 
demokratiškai kontroliuojamas 
kooperatines finansines institucijas,
nustatydamos jų pareigą panaudoti jiems 
pagal priemonę skirtas lėšas siekiant 2 
straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti 
informaciją rengiant 8 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytas metines ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 88
Sergio Gaetano Cofferati and Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės gali įsteigti 
nacionalinį ryšių palaikymo skyrių, skirtą 
koordinuoti, kaip įgyvendinama 
mikrokreditų priemonė. Ryšių palaikymo 
skyriaus užduotis – skleisti žinias apie 
priemonę potencialiems paramos 
gavėjams, plėtoti vertinimo ir stebėsenos 
veiklą, bendradarbiauti vietos lygmeniu 
siekiant užtikrinti atitiktį vietos 
ekonominio vystymosi politikai ir skatinti 
keistis informacija ir pažangiosios 
patirties pavyzdžiais nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant, kad mikrokreditų priemonė būtų veiksminga, duotų ilgalaikių rezultatų, pasiektų 
potencialius paramos gavėjus ir taptų ekonomikos politikos bei vietinio vystymosi sudedamąja 
dalimi, būtų pageidautina, jog valstybės narės įsteigtų nacionalinį ryšių palaikymo skyrių, 
kuris galėtų koordinuoti, vertinti ir stebėti visas įgyvendinamas priemones, norint užtikrinti, 
kad lėšos būtų tinkamai naudojamos ir nebūtų švaistomos.

Pakeitimas 89
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 1. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
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nurodytų tarptautinių finansinių 
institucijų metines įgyvendinimo 
ataskaitas, kuriose nurodoma finansiškai 
remiama veikla, lėšų paskirstymas pagal 
paramos gavėjų veiklos sritis ir rūšį, gautos
paraiškos, sudarytos sutartys, finansuoti 
veiksmai, gauti rezultatai ir, jei įmanoma, 
nustatytas poveikis.

ir Tarybai 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, priimtos arba atmestos
paraiškos, sudarytos sutartys, finansuoti 
veiksmai, gauti rezultatai ir, jei įmanoma, 
nustatytas poveikis.

Or. en

Pakeitimas 90
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių 
institucijų metines įgyvendinimo 
ataskaitas, kuriose nurodoma finansiškai 
remiama veikla, lėšų paskirstymas pagal 
paramos gavėjų veiklos sritis ir rūšį, gautos 
paraiškos, sudarytos sutartys, finansuoti 
veiksmai, gauti rezultatai ir, jei įmanoma, 
nustatytas poveikis. 

1. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai metines įgyvendinimo 
ataskaitas, parengtas vadovaujantis 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytų tarptautinių 
finansinių institucijų ataskaitomis,
kuriose nurodoma finansiškai remiama 
veikla, lėšų paskirstymas pagal paramos 
gavėjų veiklos sritis ir rūšį, priimtos arba 
atmestos paraiškos, sudarytos sutartys, 
finansuoti veiksmai, gauti rezultatai ir, jei 
įmanoma, nustatytas poveikis. 

Or. en

Pakeitimas 91
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
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nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, gautos paraiškos, sudarytos 
sutartys, finansuoti veiksmai, gauti 
rezultatai ir, jei įmanoma, nustatytas 
poveikis.

nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas ir prieinamumas pagal 
paramos gavėjų veiklos sritis ir rūšį, gautos 
paraiškos, sudarytos sutartys, finansuoti 
veiksmai, gauti rezultatai ir, jei įmanoma, 
nustatytas poveikis.

Or. en

Pakeitimas 92
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF. 
Į ją taip pat įeina pagal veiklą pateikiama 
informacija apie socialinės ekonomikos 
mikroįmonių, kurios prašė suteikti 
paramą pagal Europos mikrofinansines 
priemones, vystymąsi.

Or. fr
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Pakeitimas 93
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF. 

2. Pirmą kartą 2011 m., bet ne vėliau kaip 
per 12 mėnesių po šio sprendimo 
įsigaliojimo, ir kasmet ne vėliau kaip 
gegužės 31 d. Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai kiekybinę ir 
kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF. 

Or. en

Pakeitimas 94
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 

2. Kasmet ne vėliau kaip gegužės 31 d.
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę praėjusiais 
metais pagal šį sprendimą vykdytos veiklos 
metinę ataskaitą. Metinė ataskaita 
rengiama remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas nustatyti, kiek 
valstybės narės pasinaudojo priemone, 
taip pat gautiems rezultatams ir gautų 
rezultatų tvarumui, kuris turėtų būti 



PE429.667v01-00 42/46 AM\792370LT.doc

LT

sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.

vertinimo objektas; joje privalu pateikti 
informaciją apie priimtas arba atmestas
paraiškas, sudarytas sutartis, finansuotus 
veiksmus ir jų papildomumą su kitomis 
Bendrijos priemonėmis, visų pirma su 
parama iš ESF.

Or. de

Pagrindimas

Rezultatų vertinimas turėtų būti viena iš ataskaitų dalių ir šis vertinimas turėtų apimti tam 
tikrus veiksnius, pvz., remiamų MVĮ nemokumą, jų darbo jėgos, kurią sudaro anksčiau darbo 
neturėję asmenys, proporcinę dalį, ir jį atliekant būtų tikrinama, ar gauti rezultatai tvarūs.

Pakeitimas 95
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.

2. Pirmą kartą 2011 m., bet ne vėliau kaip 
per 12 mėnesių po šio sprendimo 
įsigaliojimo ir kasmet ne vėliau kaip 
gruodžio 31 d. Komisija teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai kiekybinę ir 
kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.

Or. en

Pagrindimas

Dar negalima tiksliai numatyti, kada sprendimas įsigalios.
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Pakeitimas 96
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi metine ataskaita Komisija 
imasi atitinkamos iniciatyvos, kad būtų 
užtikrinta, jog priemonė visoje Europos 
Sąjungoje būtų propaguojama, prieinama 
tiems, kuriems gresia socialinė atskirtis, ir 
kad jie galėtų ja naudotis. 

Or. fr

Pagrindimas

Pasinaudojus metinės ataskaitos duomenimis reikia imtis veiksmų.

Pakeitimas 97
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3α. Remdamasi metine ataskaita Komisija 
stengiasi užtikrinti, kad priemonė visoje 
Europos Sąjungoje būtų prieinama tiems, 
kuriems gresia socialinė atskirtis ir kurie 
negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka.

Or. el

Pagrindimas

Socialinės atskirties rizikos sąvoka vis dar svarbi, tačiau ją sunku pamatuoti. Pridėjus junginį 
„negali pasinaudoti įprasta kreditų rinka“ pabrėžiamas pradinis tikslas ir drauge 
neišskiriamos pažeidžiamos grupės arba neapibrėžiama, kas yra šios grupės.
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Pakeitimas 98
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vadovaudamasi metine ataskaita 
Komisija prireikus pakeičia sprendimą 
norėdama užtikrinti, kad bus pasiekti 2 
straipsnyje apibrėžti tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pagal reglamentą nepasiekiama jame nustatytų tikslų, Komisija turi būti įpareigojama 
jį patobulinti.

Pakeitimas 99
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi metine ataskaita, 
Komisija deda pastangas užtikrinti, kad 
priemonė visoje Europos Sąjungoje būtų 
prieinama tiems, kurie negali pasinaudoti 
įprasta kreditų rinka.

Or. en

Pakeitimas 100
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi metine ataskaita Komisija 
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prireikus pakeičia sprendimą norėdama 
užtikrinti, kad bus pasiekti 2 straipsnyje 
apibrėžti tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pagal reglamentą nepasiekiama jame nustatytų tikslų, Komisija turi būti įpareigojama 
jį patobulinti.

Pakeitimas 101
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį
vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas 
praėjus ketveriems metams nuo priemonės 
veiklos pradžios, galutinis vertinimas 
atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems 
metams po 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms tarptautinėms finansinėms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos.
Galutiniame vertinime visų pirma
nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai. 

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį vertinimą. 
Tarpinis vertinimas atliekamas kas dvejus 
metus nuo priemonės veiklos pradžios.
2015 m. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai vertinimą, kuriuo 
remdamiesi jie sprendžia, kaip toliau 
elgtis su priemone. Šiame vertinime 
nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai. 

Or. fr

Pagrindimas

Pageidautina, kad ši priemonė būtų ilgalaikė. Atliekant vertinimą 2015 m. būtų galima 
įvertinti, ar tikslai pasiekti.  Tarpiniai vertinimai turėtų būti atliekami kas dveji metai. 
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Pakeitimas 102
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas 
praėjus ketveriems metams nuo priemonės 
veiklos pradžios, galutinis vertinimas 
atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems 
metams po 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms tarptautinėms finansinėms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. 
Galutiniame vertinime visų pirma 
nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai. 

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas, t. y. 
metinių ataskaitų papildymas, atliekamas 
kas dveji metai nuo priemonės veiklos 
pradžios, galutinis vertinimas atliekamas 
praėjus mažiausiai vieneriems metams po 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
tarptautinėms finansinėms institucijoms 
suteiktų įgaliojimų pabaigos. Galutiniame 
vertinime visų pirma nagrinėjama, kaip 
priemone pasiekti jai nustatyti tikslai. 

Or. en

Pakeitimas 103
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vadovaudamiesi antruoju tarpiniu 
vertinimu Europos Parlamentas ir Taryba 
nusprendžia, ar pratęsti priemonės veiklą.

Or. en


