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Grozījums Nr. 21
Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas 2006. gada 24. maija 
paziņojumā „Veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību visiem —
Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā 
īstenot programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai pasaulē” 
(COM(2006)0249) uzsvērta tā nozīme, 
kāda ir pienācīgas kvalitātes darba 
nodrošināšanai visiem, un šī nozīme 
vēlreiz apliecināta Parlamenta 2007. gada 
23. maija rezolūcijā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, un 
personām bez kredītspējas un kapitāla 
līdzekļiem, kurām līdz ar to nav pieejami 
kredīti.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu un pieejamību
nolūkā apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sergio Gaetano Cofferati un Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, un 
personām, kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un līdz ar to 
mikrokredītu instrumentu pieejamības 
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jomā ir aktīvi jācenšas nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un 
sievietēm.

Or. it

Grozījums Nr. 25
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, un 
personām, kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
pašnodarbinātajiem.

Or. fr

Pamatojums

Ieteicams izmantot iedzīvotāju mērķgrupas vispārīgāku formulējumu.

Grozījums Nr. 26
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
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lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem, kuri vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kuriem nav pieejami kredīti, tostarp 
pašnodarbinātajiem.

Or. en

Pamatojums

Mērķauditorijas konkrētu grupu uzskaitīšana, kuras varētu saņemt minētos aizdevumus, var 
radīt diskusijas saistībā ar diskriminējošiem nosacījumiem. Lai novērstu šādas diskusijas, 
mēs uzskatām, ka labāk ir norādīt plašāku mērķauditoriju, ko ietekmējusi pašreizējā krīze.  

Grozījums Nr. 27
Thomas Mann

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Noteiktu daļu no mazāk aizsargātām 
grupām piešķirtajiem mikrokredītiem 
Eiropas Savienībā izsniedz nekomerciālas 
mikrofinansēšanas iestādes un bankas, 
kas uzņēmušās sociālas saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Mikrokredītu pieejamības 
palielināšanu cilvēkiem, kuri nonākuši 
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grūtībās un kuriem nav iespēju saņemt 
kredītu, nevar uzskatīt par pagaidu 
līdzekli, ar ko atrisināt banku tirgus 
problēmas, kurām jārod risinājums.

Or. fr

Pamatojums

Mikrokreditēšana jāuzskata par papildu instrumentu, un nevis par tradicionālā banku tirgus 
alternatīvu. Izveidojot mikrokredītu instrumentu, nedrīkst aizmirst banku nozares problēmas 
un tās ignorēt. 

Grozījums Nr. 29
Veronica Lope Fontagné

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Mikrokredītus var piedāvāt daudzas 
iestādes — gan komerciestādes, gan arī 
iestādes, kuras veic cita veida darbību. 
Eiropas Savienībā lielāko daļu no mazāk 
aizsargātām iedzīvotāju grupām 
sniegtajiem mikrokredītiem nodrošina 
nekomerciālas mikrofinansēšanas 
iestādes vai finanšu komerciestādes, kas 
aktīvi darbojas sociālajā jomā; šo 
kategoriju kredītu sniedzējiem 
nepieciešams lielāks atbalsts, lai 
apmierinātu pašreizējo pieprasījuma 
līmeni.

Or. es
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Grozījums Nr. 30
Alejandro Cercas un Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Savienībā lielāko daļu no 
mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām 
sniegtajiem mikrokredītiem nodrošina 
nekomerciālas mikrofinansēšanas 
iestādes un bankas, kas apņēmušās 
sociālas saistības, un līdz ar to šiem 
kredītu sniedzējiem nepieciešams 
turpmāks atbalsts, lai apmierinātu 
pašreizējo pieprasījuma līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem. 
Papildus esošajiem instrumentiem ir 
vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
atbalstot Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Investīciju fonda un citu 
starptautisko finanšu iestāžu veiktos 
pasākumus, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām bez kredītspējas un 
kapitāla līdzekļiem, kurām līdz ar to nav 
pieejami kredīti. Papildus esošajiem 
instrumentiem ir vajadzīga konkrēta rīcība, 
lai vēl vairāk stiprinātu ekonomisko un 
sociālo kohēziju, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 
palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai un solidārajai 
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palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un 
mikrouzņēmumiem.

ekonomikai un mikrouzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem.
Papildus esošajiem instrumentiem ir 
vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
atbalstot Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Investīciju fonda un citu 
starptautisko finanšu iestāžu veiktos 
pasākumus, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 
palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un 
mikrouzņēmumiem.

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, proti, personām, 
kurām ir grūtības piekļūt tradicionālajiem 
finanšu pakalpojumiem. Papildus 
esošajiem instrumentiem ir vajadzīga 
konkrēta rīcība, lai vēl vairāk stiprinātu 
ekonomisko un sociālo kohēziju, atbalstot 
Eiropas Investīciju bankas, Eiropas 
Investīciju fonda un citu starptautisko 
finanšu iestāžu veiktos pasākumus, bet 
neskarot dalībvalstu veiktās darbības.
Tāpēc Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 
izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas 
instrumentu, lai mikrofinansējumu padarītu 
pieejamāku konkrētām apdraudētām 
grupām un lai palielinātu atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, sociālajai 
ekonomikai un mikrouzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „mazāk aizsargāts” ir neskaidrs un var tikt nepareizi interpretēts. Konkretizējums 
„jaunieši” ir pārāk ierobežojošs un, to lietojot, netiek iekļautas citas sabiedrības mazāk 
aizsargātās grupas.
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Grozījums Nr. 33
Sergio Gaetano Cofferati un Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā “Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem. 
Papildus esošajiem instrumentiem ir 
vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
atbalstot Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Investīciju fonda un citu 
starptautisko finanšu iestāžu veiktos 
pasākumus, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 
palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un 
mikrouzņēmumiem.

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem.
Papildus esošajiem instrumentiem ir 
vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
atbalstot Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Investīciju fonda un citu 
starptautisko finanšu iestāžu veiktos 
pasākumus, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 
palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un 
mikrouzņēmumiem. Lai 
mikrokreditēšanas instruments būtu 
efektīvs, sniegtu rezultātus ilgtermiņā, 
nonāktu līdz potenciālajiem saņēmējiem 
un būtu ekonomikas politikas un vietējās 
izaugsmes elements, dalībvalstīm 
ieteicams izveidot valsts sadarbības 
struktūru, kas varētu koordinēt, novērtēt 
un uzraudzīt visus īstenotos pasākumus, 
lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
izmantošanu un nepieļautu to 
izšķērdēšanu.

Or. it

Pamatojums

Lai instruments būtu efektīvs un ilgtermiņā ietekmētu nodarbinātību un sociālo integrāciju, 
dalībvalstīm ar īpašas struktūras starpniecību ir jākoordinē mikrokreditēšanas īstenošana 
valsts un vietējā mērogā.
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Grozījums Nr. 34
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropā daudzos gadījumos 
mikrokredītu nodrošinātāji ir 
komercbankas, kurām jākļūst par 
nozīmīgiem projekta partneriem, lai 
atjaunotu uzticību kredītu tirgum un 
galveno uzmanību pievērstu klientiem bez 
kredītspējas.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs aizdevumus mikrouzņēmumiem un uzņēmējdarbības sākšanai nodrošina 
komercbankas. Ņemot vērā augsto risku, kādu rada mikrokredīti saistībā ar pašreizējo 
likviditātes krīzi, banku darbība ir kļuvusi vēl piesardzīgāka, kā rezultātā kreditēšanas apjoms 
ir samazinājies un vērojami ierobežojumi kredītu izsniegšanas sektorā. Iesaistot 
komercbankas šajā projektā, palielināsies kredītu izsniegšanas apjoms un atjaunosies 
uzticība banku nozarei.

Grozījums Nr. 35
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Mikrofinansēšanas iestādēm jāīsteno 
vienīgi sociāli mērķi un jāievēro nozarē 
noteiktie regulatīvie standarti.

Or. fr
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Grozījums Nr. 36
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Galvenie šķēršļi mikrouzņēmumu 
izveidei un attīstībai ir ne tikai grūtības 
saņemt kredītu, bet arī sociālā atstumtība 
un nestabilitāte. Eiropas 
mikrofinansēšanas instruments var 
palīdzēt atbalstīt sociālās ekonomikas 
struktūras, kas palīdz reintegrēties no 
sabiedrības izstumtiem cilvēkiem un 
palīdz viņiem attīstīt minimālās prasmes, 
kādas vajadzīgas lai sāktu 
uzņēmējdarbības ilgtermiņa projektu.

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Traian Ungureanu

Lēmuma priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Īstenojot Instrumentu, galvenā 
uzmanība jāpievērš darbībām, ar kurām 
var radīt domino efektu un apjomradītus 
ietaupījumus, sasaistot finansētās 
saimnieciskās darbības starp tiem, nolūkā 
panākt maksimālu vispārējās labklājības 
pieaugumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem pastāv nepārprotama konstruktīva saistība starp 
savstarpējām mazapjoma saimnieciskām darbībām. Līdz ar to struktūras izveidošana varētu 
nodrošināt jaundibināto un paplašināmo mikrouzņēmumu drošāku izaugsmi, jo tie savstarpēji 
konkurēs cits ar citu, taču vienlaikus tie var kļūt par partneriem, īstenojot horizontālu pieeju.
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Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kopienas līdzekļu izmantošana atbilst 
izvirzītajam mērķim un ir saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta 2009. gada martā 
pieņemto rezolūciju. Turklāt vienots ES 
mikrofinansēšanas instruments piesaistīs 
kredītlīdzekļus no starptautiskajām 
finanšu iestādēm, novēršot fragmentāru 
pieeju, un tādējādi uzlabos mikrokredītu 
saņemšanas iespējas visās ES dalībvalstīs.
Lai izmantotu starptautiskās finanšu 
iestādēs, īpaši Eiropas Investīciju Bankā 
un Eiropas Investīciju fondā, gūto 
pieredzi, mikrofinansēšanas instruments 
„Progress” ir jāizveido, balstoties uz 
kopīgu pārvaldību.

(5) Kopienas līdzekļu izmantošana atbilst 
izvirzītajam mērķim un ir saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta 2009. gada martā 
pieņemto rezolūciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu, ka Instruments 
izpilda tam izvirzītos uzdevumus, šajā 
lēmumā noteiktie kritēriji attiecībā uz 
Instrumenta mērķiem, piemērotām 
darbībām un labumguvējiem jāņem vērā 
tādā pašā mērā, kādā tiek ņemti vērā 
iepriekš noteiktie finansiālie kritēriji.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Darbībām, kas finansējamas ar šā 
instrumenta palīdzību, jābūt saskaņotām un 
savienojamām ar pārējiem Kopienas 
politikas virzieniem un jāatbilst Līgumam 
un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību 
aktiem. Ar šo instrumentu paredzētajām 
darbībām jāpapildina citi Kopienas 
intervences pasākumi, īpaši KJP 
(Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas) finanšu instrumenti, 
programma „JASMINE” un Eiropas 
Sociālā fonda pasākumi.

(6) Darbībām, kas finansējamas ar šā 
instrumenta palīdzību, jābūt saskaņotām un 
savienojamām ar pārējiem Kopienas 
politikas virzieniem un jāatbilst Līgumam 
un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību 
aktiem. Ar šo instrumentu paredzētajām 
darbībām jāpapildina citi Kopienas 
intervences pasākumi, īpaši KJP 
(Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas) finanšu instrumenti, 
programma „JASMINE” ELFLA, ERAF 
un Eiropas Sociālā fonda pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ja pasākumus finansē no šā 
instrumenta līdzekļiem, uzņēmumiem ir 
jāsaņem individuāla konsultācija un 
tehniskā palīdzība, lai nodrošinātu, ka 
atbalstītie pasākumi ir izstrādāti tā, lai 
sniegtu ilgtermiņa rezultātu. Vēlams, lai 
papildus mikrofinansēšanai nodrošinātu 
piemērotus banku produktus un 
pakalpojumus.

Or. fr
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Pamatojums

Sākot uzņēmējdarbību, atbalsts vienmēr ir ļoti svarīgs, un vēl nozīmīgāks tas ir tad, ja 
atbalsta mērķgrupa ir nonākusi grūtībās.

Grozījums Nr. 42
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) No Instrumenta līdzekļiem 
finansētajiem pasākumiem jāatbilst 
Starptautiskās Darba organizācijas 
ieteikumiem, kā arī jābūt iespējai sniegt 
mikrokredītu saņēmējiem noderīgas 
konsultācijas un apmācību finanšu jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai Instrumenta īstenošanas galīgie 
rezultāti būtu pēc iespējas efektīvāki, 
jāveic kopīgas dalībvalstu un Eiropas 
Kopienas darbības tādās jomās kā 
uzraudzība, īstenošana un ietekmes 
novērtēšana, izmantojot valsts finanšu 
instrumentus un valsts nodarbinātības 
stratēģijas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem par mikrofinansēšanas ietekmi viena no būtiskākajām 
nepilnībām ir saistīta ar attiecīgo datu trūkumu un dalībvalstu valdību nevienādu 
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iesaistīšanos. Oficiāli nosakot prasību par iesaistīšanos, varētu mazināt informācijas 
asimetrijas risku un datu zudumu, kā arī varētu labāk novērtēt turpmāko darbību ietekmi šajā 
jomā.

Grozījums Nr. 44
Frederic Daerden

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Papildus pasākumiem, ko finansē no 
Instrumenta līdzekļiem, ir jāīsteno 
apmācību, finansiālā atbalsta un 
individuālu konsultāciju programmas, lai 
izveidotie mikrouzņēmumi ekonomikas 
ziņā būtu pēc iespējas dzīvotspējīgāki un 
konkurētspējīgāki.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Papildus Instrumenta finansētajām 
darbībām ir jāorganizē pieredzes pārneses 
un apmācības programmas, lai palielinātu 
iespēju izveidot ekonomiski dzīvotspējīgus 
un konkurētspējīgus mikrouzņēmumus. 
Šim nolūkam konkrēta daļa no budžeta ir 
jāpiešķir minētajiem pasākumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Papildus Instrumenta finansētajām 
darbībām ir jāorganizē pieredzes 
pārneses, apmācības, sagatavošanas un 
citas atbalsta programmas, lai palielinātu 
iespēju izveidot ekonomiski dzīvotspējīgus 
un ilgtspējīgus mikrouzņēmumus. Šāds 
atbalsts jānodrošina mērķtiecīgi, lai 
palīdzību sniegtu līdz ar mikrouzņēmumu 
dibināšanu. Turklāt atbalsts un 
konsultācijas jāsniedz tik ilgi, līdz 
mikrouzņēmums kļūst patstāvīgi noturīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai Instruments būtu efektīvāks, tā 
koordinēšana un īstenošana jāveic 
saskaņā ar Eiropas un valstu 
finansēšanas instrumentiem, attiecīgajiem 
sociālā atbalsta pasākumiem un 
pašreizējām reģionālajām un vietējām 
programmām; turklāt jānovērš juridiskie 
un regulatīvie šķēršļi, kas kavē 
mikrokreditēšanas attīstību.

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski nodrošināt saskaņu ar pašreizējām programmām un novērst mikrokreditēšanas 
attīstības traucējumus.
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Grozījums Nr. 48
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai Instruments būtu efektīvāks, tā 
koordinēšana un īstenošana jāveic 
līdztekus pašreizējiem Eiropas un valstu 
finansēšanas instrumentiem un saskaņā 
ar valstu finanšu iestādēm, attiecīgajiem 
sociālā atbalsta pasākumiem un 
reģionālajām un vietējām programmām.

Or. it

Pamatojums

Iekļaujot vārdkopu „valstu finanšu iestādes”, uzlabosies Instrumenta izmantošana un tā kļūs 
efektīvāka.

Grozījums Nr. 49
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instruments nodrošina Kopienas līdzekļus, 
lai padarītu mikrokredītus pieejamākus

Instruments nodrošina Kopienas 
līdzekļus, lai padarītu mikrofinansējumu
pieejamāku

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Instruments nodrošina Kopienas līdzekļus, 
lai padarītu mikrokredītus pieejamākus

Instruments nodrošina Kopienas līdzekļus, 
lai padarītu mikrokredītus pieejamākus un 
palielinātu to saņemšanas iespēju

Or. en

Pamatojums

Instrumentam jābūt pieejamam, un vienlaikus ar to arī jāsniedz iespēja programmas 
lietotājiem saņemt mikrokredītus.

Grozījums Nr. 51
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai 
kurām tas draud un kuras vēlas izveidot 
savu mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

(a) personām, kurām draud darba 
zaudēšana vai kurām ir grūtības iekļūt vai 
atkārtoti iekļūt darba tirgū un kuras vēlas 
izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Nadja Hirsch

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai 
kurām tas draud un kuras vēlas izveidot 

(a) personām, kurām draud darba 
zaudēšana vai kurām ir grūtības iekļūt vai 
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savu mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

atkārtoti iekļūt darba tirgū un kuras vēlas 
izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

Or. de

Grozījums Nr. 53
Veronica Lope Fontagné

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai 
kurām tas draud un kuras vēlas izveidot 
savu mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

(a) personām, kurām nav darba vai kuras 
var to zaudēt un kuras vēlas izveidot savu 
mikrouzņēmumu, tostarp 
pašnodarbinātajiem;

Or. es

Pamatojums

Instrumentam jābūt paredzētam visiem cilvēkiem, kuriem nav darba, neatkarīgi no tā, vai viņi 
iepriekš ir vai nav strādājuši. Atbalsts jāsaņem arī personām, kuras darba tirgū ienāk 
pirmoreiz, lai viņām atvieglotu piekļuvi nodarbinātībai.

Grozījums Nr. 54
Sergio Gaetano Cofferati un Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ar Instrumentu nodrošina Kopienas 
līdzekļus mikrokredīta saņemšanai, aktīvi 
veicinot vienlīdzīgas iespējas sievietēm un 
vīriešiem.

Or. it

Pamatojums

Ir būtiski, lai arī sievietes varētu pienācīgi saņemt mikrokredītu, jo viņas biežāk tiek 
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diskriminētas, un viņām ir grūtāk iekļūt un noturēties darba tirgū un piekļūt tradicionālajam 
kredītu tirgum. 

Grozījums Nr. 55
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri 
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 
attīstīt to;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu iespējamās diskriminējošās darbības saistībā ar visu mērķgrupu uzskaitīšanu.

Grozījums Nr. 56
Veronica Lope Fontagné

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri 
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 
attīstīt to;

(b) personām, kuras ir mazāk aizsargātas 
vai kurām draud sociālā atstumtība, 
tostarp pašnodarbinātajiem, kuri vēlas 
izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt 
to;

Or. es

Pamatojums

Priekšlikumā nevajadzētu minēt konkrētas iedzīvotāju grupas, kuras uzskata par 
neaizsargātām. Tā kā ekonomiskā un sociālā situācija katrā valstī ir atšķirīga, dalībvalstīm, 
nosakot, kuras grupas tiek uzskatītas par neaizsargātām, jāļauj piemērot elastīgu pieeju, 
ņemot vērā konkrētus apstākļus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī personām, kurām draud 
sociālā atstumtība.
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Grozījums Nr. 57
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri 
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 
attīstīt to; 

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
pašnodarbinātajiem, kuri ir izslēgti no 
tradicionālā kredītu tirgus un kuri vēlas 
izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt 
to; 

Or. en

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri 
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 
attīstīt to; 

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
pašnodarbinātajiem, kuriem draud sociālā 
atstumtība un kuri ir bez kredītspējas un 
kapitāla līdzekļiem, vai kuri vēlas izveidot 
savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to; 

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri 
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 

(b) neaizsargātām personām, kurām draud 
sociālā atstumtība vai kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus, tostarp 
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attīstīt to; pašnodarbinātajiem, kuri vēlas izveidot 
savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to;

Or. el

Pamatojums

Sociālās atstumtības risks joprojām ir būtisks, taču to ir grūti izmērīt. Pievienojot vārdkopu 
„izslēgtas no tradicionālā kredītu tirgus”, tiek uzsvērts sākotnējais mērķis, neizslēdzot mazāk 
aizsargātas grupas un nekonkretizējot tās.

Grozījums Nr. 60
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, kas specializējušies 
tādu produktu ražošanā un pakalpojumu 
sniegšanā, kam nepieciešama augsta 
kvalifikācija, un šajos uzņēmumos
nodarbinātas personas, kas zaudējušas 
darbu, vai neaizsargātās personas.

Or. it

Pamatojums

Lai aizsargātu personas, kurām draud izslēgšana no darba tirgus, un/ vai personas, kurām ir 
grūtības iekļūt darba vai tradicionālajā kredītu tirgū, ir būtiski arī paplašināt 
mikrokreditēšanas instrumenta darbības jomu, iekļaujot mikrouzņēmumus, kas 
specializējušies vai reorganizēti, lai ražotu produktus un sniegtu pakalpojumus, kam 
nepieciešama augsta kvalifikācija, kas tādējādi uzņēmumā nodarbinātos var nodrošināt ar 
ilglaicīgu darbu.
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Grozījums Nr. 61
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuru bezpeļņas 
darbība orientēta uz sociālo reintegrāciju, 
sociālo pedagogu pakalpojumiem, 
bezdarbnieku apmācību un — plašākā 
mērogā — uz uzņēmumam labvēlīgas 
vides veidošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kurām draud sociālā atstumtība.

Or. en

Pamatojums

Grozītais teksts sniedz plašāku izpratni un ir pieņemamāks mērķgrupai, kura ir tiesīga saņemt 
finansējumu.
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Grozījums Nr. 63
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai kam ir 
grūtības piekļūt tadicionālajiem finanšu 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Konkretizējums „jaunieši” ir pārāk ierobežojošs, un, to lietojot, netiek iekļautas citas 
sabiedrības mazāk aizsargātās grupas.

Grozījums Nr. 64
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) sociālajā un solidārajā ekonomikā 
iesaistītiem mikrouzņēmumiem, kuros 
nodarbinātas personas, kas zaudējušas 
darbu, vai neaizsargātās personas.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Veronica Lope Fontagné

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) mikrouzņēmumiem, tostarp sociālās 
ekonomikas nozarē iesaistītiem, kuros 
nodarbināti bezdarbnieki, neaizsargātās 
personas vai personas, kurām draud 
sociālā atstumtība. 

Or. es

Pamatojums

Šā lēmuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un sociālo integrāciju. Ja šo mērķi ierobežo līdz 
vienai mikrouzņēmumu kategorijai, tiek samazinātas projekta sekmīgas īstenošanas izredzes.

Grozījums Nr. 66
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim 
instrumentam laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
paredzēts Kopienas budžetā, ir 
100 miljoni euro. 

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim 
instrumentam laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
paredzēts Kopienas budžetā, ir 
150 miljoni euro, no kuriem 
15 miljonus euro paredz atbalsta 
pasākumiem, tādiem kā apmācība un 
veiktspējas palielināšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar 
Instrumentu saistītās izmaksas, tostarp to 
5. panta 2. punktā minēto starptautisko 
finanšu iestāžu pārvaldības maksas, kuras 
pārvalda Kopienas ieguldījumu, kā arī 
visas pārējās attiecināmās izmaksas.

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar 
Instrumentu saistītās attaisnotās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar 
Instrumentu saistītās izmaksas, tostarp to 
5. panta 2. punktā minēto starptautisko 
finanšu iestāžu pārvaldības maksas, kuras 
pārvalda Kopienas ieguldījumu, kā arī 
visas pārējās attiecināmās izmaksas.

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar 
Instrumentu saistītās izmaksas, tostarp to 
5. panta 2. punktā minēto starptautisko 
finanšu iestāžu pārvaldības maksas, kuras 
pārvalda Kopienas ieguldījumu, kā arī 
tehniskās palīdzības izmaksas, kas 
radušās 4. panta 2. punktā minētajām 
publiskajām vai privātajām 
mikrofinansēšanas struktūrām, un visas 
pārējās attiecināmās izmaksas.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemta vērā tehniskā palīdzība, lai gan mikrokredītu 
starpniekstruktūru veiktspējas palielināšana ir būtiska to attīstībai.
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Grozījums Nr. 69
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsta pasākumi, piemēram, 
komunikācijas darbības, pārraudzība, 
kontrole, revīzija un novērtēšana, kas tieši
vajadzīgi, lai efektīvi un sekmīgi īstenotu 
šo lēmumu un sasniegtu tā mērķus.

(d) atbalsta pasākumi, piemēram, 
komunikācijas darbības, pārraudzība, 
kontrole, revīzija un novērtēšana, kas 
vajadzīgi, lai efektīvi un sekmīgi īstenotu 
šo lēmumu un sasniegtu tā mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pieredzes pārneses, apmācības, 
sagatavošanas un citas atbalsta 
programmas, kas palielinās iespēju 
izveidot ekonomiski dzīvotspējīgus un 
ilgtspējīgus mikrouzņēmumus. Šāds 
atbalsts jānodrošina mērķtiecīgi, lai 
palīdzību sniegtu mikrouzņēmuma 
dibināšanā, atbalstam jābūt pieejamam 
pirms mikrouzņēmuma dibināšanas un tik 
ilgi, līdz tas kļūst patstāvīgi noturīgs.

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Traian Ungureanu un Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Instruments jāizmanto, lai finansētu 
mērķgrupu veiktspējas palielināšanu 
nolūkā nodrošināt, ka izdotie līdzekļi 
sniedz labāku rezultātu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā mikrouzņēmumu augsto pieprasījumu pēc finansējuma, jāveic piesardzības 
pasākumi, lai līdzekļu piešķiršana būtu efektīva nolūkā nodrošināt lietderīgu rezultātu 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 72
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kā arī krājaizdevumu 
sabiedrībām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām valsts un vietēja mēroga 
publiskām un privātām struktūrām, kuras 
nodrošina mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Projektā un darbā ar mikrokredīta saņēmējiem ir pienācīgi jāiesaista vietējās struktūras.

Grozījums Nr. 74
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, tostarp demokrātiski 
uzraudzītām kooperatīvām finanšu 
iestādēm, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs 
reģistrētām publiskām un privātām 
struktūrām, kuras nodrošina 
mikrofinansējumu personām un 
mikrouzņēmumiem dalībvalstīs. Šīs 
struktūras ir augstākā mērā pārredzamas 
un ziņo par faktiskajiem gada darbības 
rezultātiem. Vismaz reizi divos gados tās 
publicē ziņojumu, kurā ietverta detalizēta 
informācija un analīze par Instrumenta 
izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīs izveidotās publiskās un 
privātās struktūras, kuras nodrošina 
piekļuvi Instrumentam, izstrādā 
turpmākus norādījumus par 
galasaņēmēju atbilstību finanšu atbalsta 
saņemšanai un cieši sadarbojas ar 
organizācijām, kuras rīko pieredzes 
pārneses un apmācības programmas, kas 
paredzētas atbalsta galasaņēmējiem, lai 
izveidotu ekonomiski dzīvotspējīgus un 
konkurētspējīgus mikrouzņēmumus.
Šādām struktūrām jāietver pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kuras strādā ar 
2. pantā minētajām mērķgrupām.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Ádám Kósa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai palīdzētu galasaņēmējiem, 
dalībvalstīs izveidotās publiskās un 
privātās struktūras, kuras nodrošina 
piekļuvi Instrumentam, izstrādājot 
turpmākus norādījumus par 
galasaņēmēju atbilstību finanšu atbalsta 
saņemšanai, cieši sadarbojas ar 
organizācijām, kuras rīko pieredzes 
pārneses un apmācības programmas, kā 
arī ar attiecīgajām valsts organizācijām, 
kuras oficiāli pārstāv personas, kurām 
paredzētas atbalsta galasaņēmējiem 
izstrādātās programmas, lai izveidotu 
konkurētspējīgus un stabilus 
mikrouzņēmumus.

Or. en

Pamatojums

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 
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Grozījums Nr. 78
Sergio Gaetano Cofferati un Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a No Instrumenta līdzekļiem finansētos 
pasākumus papildina pieredzes pārneses 
un apmācības programmas.

Or. it

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai papildus mikrokredīta finansējumam nodrošinātu piemērotas 
pieredzes pārneses un apmācības programmas nolūkā panākt, ka Instruments izpilda tam 
izvirzītos efektivitātes un sociālās integrācijas uzdevumus.

Grozījums Nr. 79
Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īpaša uzmanība jāpievērš sociālās 
ekonomikas stimulēšanai un 
nostiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Piekļuve Instrumenta finansējumam 
notiek tikai un vienīgi saskaņā ar 
brīvprātības principiem, un personas 
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nekādā gadījumā nedrīkst piespiest 
izmantot Instrumentu, draudot atņemt vai 
samazināt sociālās drošības maksājumus. 

Or. en

Grozījums Nr. 81
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju 
banku (EIB) un Eiropas Investīciju fondu 
(EIF). Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, 
kā īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā 
arī tiek norādīts uz nepieciešamību 
nodrošināt papildināmību ar dalībvalstu 
shēmām.

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija slēdz nolīgumus ar 
4. panta 2. punktā minētajiem
izraudzītajiem publiskajiem un 
privātajiem mikrofinansējuma 
sniedzējiem, un šajos nolīgumos nosaka, 
ka mikrofinansējuma sniedzējiem no 
Instrumenta piešķirtie līdzekļi jāizmanto 
saskaņā ar 2. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un jāsniedz informācija, kas 
vajadzīga 8. panta 1. punktā minēto gada 
pārskatu sagatavošanai. Šajos nolīgumos, 
kas noslēgti starp Komisiju un 
mikrofinansējuma sniedzējiem, tiek sīki 
izklāstīts, kā īstenojami tām uzticētie 
uzdevumi, kā arī tiek norādīts uz 
nepieciešamību nodrošināt papildināmību 
un saskaņotību ar pašreizējiem Eiropas 
un dalībvalstu finansēšanas 
instrumentiem, attiecīgajiem sociālā 
atbalsta pasākumiem un reģionālajām un 
vietējām programmām.

Or. en

Pamatojums

Starpniecības pasākumi, lai noslēgtu nolīgumus ar starptautiskajām finanšu iestādēm, nav 
nepieciešami, jo tādējādi tiek radīti birokrātiski šķēršļi un apgrūtināta politiskā kontrole. 
Ņemot vērā šīs izmēģinājuma iniciatīvas nelielo mērogu, efektīvāk ir izveidot valsts 
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mikrofinansējuma nodrošinātāju decentralizētu struktūru. Decentralizēta pieeja, piemēram, 
tika sekmīgi piemērota, īstenojot programmu „Jaunatne Eiropai".

Grozījums Nr. 82
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību ar dalībvalstu shēmām.

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību un saskaņotību ar
pašreizējiem Eiropas un dalībvalstu 
finansēšanas instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Papildināmība ir būtiska ne tikai valsts, bet arī Eiropas mērogā.

Grozījums Nr. 83
David Casa

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
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pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību ar dalībvalstu shēmām.

pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību un saskaņotību ar
pašreizējiem Eiropas un dalībvalstu 
finansēšanas instrumentiem, attiecīgajiem 
sociālā atbalsta pasākumiem un 
reģionālajām un vietējām programmām. 
Lai panāktu atbilstīgu nodrošinājuma 
apjomu un taisnīgu sadali starp 
dalībvalstīm, katrai dalībvalstij garantē 
Instrumenta līdzekļu iepriekšējās sadales 
minimālo apjomu.  

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
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papildināmību ar dalībvalstu shēmām. papildināmību un saskaņotību ar
pašreizējiem Eiropas un dalībvalstu 
finansēšanas instrumentiem, attiecīgajiem 
sociālā atbalsta pasākumiem un 
reģionālajām un vietējām programmām. 
Šajos nolīgumos minētajām iestādēm 
izvirza arī pienākumu nodot tālāk 
līdzekļus, lai sasniegtu 2. pantā noteiktos 
mērķus un īstenotu 4. pantā noteiktās 
darbības.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai finanšu iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārvaldīt Instrumentu, 
būtu skaidri noteikts pienākums sasniegt 2. un 4. pantā noteiktos mērķus.

Grozījums Nr. 85
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp 
dividendes un atmaksājumus, ko tās 
saņēmušas, drīkst atkārtoti ieguldīt
4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos instrumentos sešu gadu 
laikposmā no Instrumenta izveidošanas 
dienas. Instrumentu noslēdzot, 
neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies 
Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas 
Kopienu vispārējā budžetā.

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp 
dividendes un atmaksājumus, ko tās 
saņēmušas, atkārtoti jāiegulda 4. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos instrumentos sešu gadu 
laikposmā no Instrumenta izveidošanas 
dienas. Instrumentu noslēdzot, 
neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies 
Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas 
Kopienu vispārējā budžetā.

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punktā 
minētās starptautiskās finanšu iestādes ar 
4. panta 2. punktā minētajiem 
publiskajiem un privātajiem 
mikrofinansējuma sniedzējiem slēdz 
rakstiskus nolīgumus, kuros nosaka, ka 
tiem jāizmanto no Instrumenta piešķirtie 
līdzekļi saskaņā ar 2. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un jānodrošina informācija, kas 
vajadzīga 8. panta 1. punktā minēto gada 
pārskatu sagatavošanai.

4. Mikrofinansējuma sniedzējus izraugās, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem 
finansiāliem kritērijiem un šā 
Lēmuma 2. un 4. pantā izklāstītajiem 
kritērijiem attiecībā uz Instrumenta 
mērķiem, piemērotām darbībām un 
labumguvējiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Instrumentam ir skaidrs mērķis nostiprināt mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu sociālo 
integrāciju un kohēziju, ir būtiski, lai atlases kritēriji nebūtu hierarhiski, t.i., lai kā pirmie 
netiktu izvirzīti finanšu kritēriji, bet lai vienlīdz tiktu ņemti vērā gan finanšu kritēriji, gan 
likuma 2. un 4. pantā minētie kritēriji.

Grozījums Nr. 87
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ar 4. panta 2. punktā 
minētajiem publiskajiem un privātajiem 
mikrofinansējuma sniedzējiem slēdz 
rakstiskus nolīgumus, kuros nosaka, ka 
tiem jāizmanto no Instrumenta piešķirtie 
līdzekļi saskaņā ar 2. pantā izklāstītajiem 
mērķiem un jānodrošina informācija, kas 
vajadzīga 8. panta 1. punktā minēto gada 

4. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ar 4. panta 2. punktā 
minētajiem publiskajiem un privātajiem 
mikrofinansējuma sniedzējiem, tostarp ar 
demokrātiski uzraudzītām kooperatīvām 
finanšu iestādēm, slēdz rakstiskus 
nolīgumus, kuros nosaka, ka tiem 
jāizmanto no Instrumenta piešķirtie līdzekļi 
saskaņā ar 2. pantā izklāstītajiem mērķiem 
un jānodrošina informācija, kas vajadzīga 
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pārskatu sagatavošanai. 8. panta 1. punktā minēto gada pārskatu 
sagatavošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sergio Gaetano Cofferati un Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis var izveidot valsts 
sadarbības struktūru, lai koordinētu 
mikrokreditēšanas instrumenta 
īstenošanu. Sadarbības struktūras 
uzdevums ir nodot tālāk potenciālajiem 
galasaņēmējiem zināšanas par 
Instrumentu, izstrādājot novērtēšanas un 
uzraudzības pasākumus, sadarbojoties ar 
vietējām struktūrām, lai nodrošinātu 
saskaņu ar vietējo ekonomikas attīstības 
politiku, un veicinot apmaiņu ar 
informāciju un labāko praksi valsts un 
Eiropas mērogā.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka mikrokreditēšanas instruments ir efektīvs, sniedz rezultātus ilgtermiņā, 
nonāk līdz potenciālajiem galasaņēmējiem un ir ekonomikas politikas un vietējās izaugsmes 
elements, vēlams, lai dalībvalstis izveido valsts sadarbības struktūru, kas varētu koordinēt, 
novērtēt un uzraudzīt visus īstenotos pasākumus, lai nodrošinātu līdzekļu pareizu 
izmantošanu un nepieļautu to izšķērdēšanu.
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Grozījums Nr. 89
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme.

1. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei šā lēmuma 
5. panta 2. punktā minētos ikgadējos 
īstenošanas ziņojumus, kuros izklāstīta 
atbalstīto darbību finansiālā īstenošana, 
finansējuma sadalījums pa nozarēm un pēc 
finansējuma saņēmēju veida, pieņemtie vai 
noraidītie pieteikumi, noslēgtie līgumi, 
finansētās darbības, rezultāti un, ja 
iespējams, ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jean Lambert

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme. 

1. Komisija, pamatojotiez uz šā lēmuma 
5. panta 2. punktā minēto starptautisko 
finanšu iestāžu sagatavotiem ziņojumiem,
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ikgadējos īstenošanas ziņojumus,
kuros izklāstīta atbalstīto darbību finansiālā 
īstenošana, finansējuma sadalījums pa 
nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju 
veida, pieņemtie vai noraidītie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme. 

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme.

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums un pieejamība pa nozarēm un 
pēc finansējuma saņēmēju veida, iesniegtie 
pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās 
darbības, rezultāti un, ja iespējams, 
ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Jean-Luc Bennahmias un Marielle De Sarnez

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF. Tajā, uzskaitot katru pasākumu, 
ietver arī informāciju par to sociālajā 
ekonomikā iesaistīto mikrouzņēmumu 
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attīstību, kuri lūguši Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumenta atbalstu.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF. 

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā, taču 
ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā, un katru gadu līdz 
31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu 
gada pārskatu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, 
izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas 
ziņojumus, galvenokārt pievēršot 
uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir 
informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF. 

Or. en

Grozījums Nr. 94
Nadja Hirsch

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 

2. Komisija katru gadu līdz 31. maijam
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
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kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību apjomam, kādā 
Instruments izmantots katrā dalībvalstī, 
un sasniegumiem, kā arī sasniegto 
rezultātu noturībai, kas jāatspoguļo 
novērtējumā; tajā jo īpaši ir informācija 
par pieņemtajiem vai noraidītajiem
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

Or. de

Pamatojums

Papildus gada pārskatiem jāveic arī rezultātu novērtēšana, ietverot tādus rādītājus kā to 
MVU maksātnespēja, kas saņēmuši finansiālu atbalstu, un to šajos uzņēmumos nodarbināto 
proporcionālā attiecība, kas iepriekš bijuši bez darba, kā arī jāietver sasniegto rezultātu 
noturīguma analīze.

Grozījums Nr. 95
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā, taču 
ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā, un katru gadu līdz 
31. decembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un 
kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, 
izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas 
ziņojumus, galvenokārt pievēršot 
uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir 
informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
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intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz nav iespējams paredzēt konkrētu Lēmuma spēkā stāšanās dienu.

Grozījums Nr. 96
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz iepriekš minēto gada 
pārskatu, Komisija īsteno piemērotas 
iniciatīvas, lai nodrošinātu, ka 
Instruments visā Eiropas Savienībā ir 
zināms, pieejams un izmantojams 
personām, kurām draud sociālā 
atstumtība. 

Or. fr

Pamatojums

Gada pārskatā saņemtā informācija ir jāpārvērš konkrētā darbībā.

Grozījums Nr. 97
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.α Pamatojoties uz iepriekš minēto gada 
pārskatu, Komisija cenšas nodrošināt, lai 
Instruments visā Eiropas Savienībā būtu 
pieejams visām personām, kurām draud 
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sociālā atstumtība un kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus.

Or. el

Pamatojums

Sociālās atstumtības risks joprojām ir būtisks, taču to ir grūti izmērīt. Pievienojot vārdkopu 
„izslēgtas no tradicionālā kredītu tirgus”, tiek uzsvērts sākotnējais mērķis, neizslēdzot mazāk 
aizsargātas grupas un nekonkretizējot tās.

Grozījums Nr. 98
Traian Ungureanu

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz minēto gada pārskatu, 
Komisija vajadzības gadījumā groza 
Lēmumu, lai nodrošinātu tā atbilstību 
2. pantā noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Ja likums nepilda tā mērķus, Komisijai tas ir jāgroza, lai nodrošinātu labāku izpildi.

Grozījums Nr. 99
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz gada pārskatu, 
Komisija cenšas nodrošināt, lai 
Instruments būtu pieejams visā Eiropas 
Savienībā personām, kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz minēto gada pārskatu, 
Komisija vajadzības gadījumā groza 
Lēmumu, lai nodrošinātu tā atbilstību 
2. pantā noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Ja likums nepilda tā mērķus, Komisijai tas ir jāgroza, lai nodrošinātu labāku izpildi.

Grozījums Nr. 101
Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu – ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 
5. panta 2. punkta minētajām 
starptautiskām finanšu iestādēm. Turklāt 
nobeiguma novērtēšanā pārbauda, kādā 
mērā Instruments kopumā ir sasniedzis 
savus mērķus. 

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma novērtēšanu, cieši 
sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu veic ik pēc diviem gadiem pēc 
Instrumenta izveidošanas. Komisija 
2015. gadā iesniedz novērtējumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un šīs iestādes, 
pamatojoties uz iesniegto novērtējumu, 
lemj par Instrumenta izpildes pārbaudi. 
Šajā novērtēšanā pārbauda, kādā mērā 
Instruments kopumā ir sasniedzis savus 
mērķus. 

Or. fr
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Pamatojums

Vēlams, lai Instruments kļūtu par ilgtermiņa projektu. Līdz ar to novērtēšana 2015. gadā ļaus 
konstatēt, vai ir sasniegti noteiktie mērķi. Starpposma novērtēšana jāveic ik pēc diviem 
gadiem. 

Grozījums Nr. 102
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu – ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 
2. punkta minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus. 

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Papildus gada pārskatiem 
Instrumenta starpposma novērtēšanu veic
katru otro gadu pēc Instrumenta 
izveidošanas, bet galīgo novērtēšanu — ne 
vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad beidzies 
pilnvaru termiņš 5. panta 2. punkta 
minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus. 

Or. en

Grozījums Nr. 103
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pamatojoties uz otro starpposma 
novērtējumu, Eiropas Parlaments un 
Padome lemj par to, vai pagarināt 
Instrumenta darbības laiku.
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Or. en


