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Emenda 21
Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-
24 ta’ Mejju 2006 bit-titlu ‘Promozzjoni 
tax-xogħol deċenti għal kulħadd - Il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni fl-
implimentazzjoni tal-aġenda tax-xogħol 
deċenti għal kulħadd’   (COM(2006)0249) 
stabbiliet l-importanza ta’ xogħol deċenti 
għal kulħadd, filwaqt li r-riżoluzzjoni tal-
Parlament tat-23 ta' Mejju 2007 kompliet 
tikkonferma dan,

Or. en

Emenda 22
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi, u għal dawk li m’għandhomx 
‘standing’ ta’ kreditu jew riżorsi kapitali u 
għalhekk ma għandhomx aċċess għall-
kreditu.

Or. en
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Emenda 23
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista u l-aċċessibilità ta' 
mikrokrediti għal skala suffiċjenti u f'ħin 
raġonevoli biex tindirizza t-talba għolja ta' 
dawk li għandhom bżonn l-aktar f'dan il-
perjodu ta' kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

Or. en

Emenda 24
Sergio Gaetano Cofferati u Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex il-
provvista ta' mikrokrediti titkabbar sa skala 
suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex tindirizza 
t-talba għolja ta' dawk li għandhom bżonn 
l-aktar f'dan il-perjodu ta' kriżi u dawk li 
huma esklużi mis-suq konvenzjonali tal-
kreditu, jiġifieri dawk bla xogħol u dawk 
vulnerabbli li jridu jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża inkluż impjieg għal rashom 
iżda li ma għandhomx aċċess għall-kreditu, 
filwaqt li tinżamm l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fir-rigward tal-aċċess għall-
faċilitajiet ta’ mikrokreditu.

Or. it
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Emenda 25
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu.

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi u dawk li huma esklużi mis-suq 
konvenzjonali tal-kreditu, jiġifieri dawk 
bla xogħol u vulnerabbli, inkluż iż-
żgħażagħ li jridu jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża inkluż impjieg għal rashom 
iżda li ma għandhomx aċċess għall-kreditu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hi preferuta formulazzjoni aktar ġenerali tal-popolazzjoni fil-mira.

Emenda 26
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk bla xogħol u 
vulnerabbli, inkluż iż-żgħażagħ li jridu 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża 
inkluż impjieg għal rashom iżda li ma 

(3) L-isforzi Komunitarji u nazzjonali 
preżenti hemm bżonn li jissaħħu biex 
tikber il-provvista ta' mikrokrediti għal 
skala suffiċjenti u f'ħin raġonevoli biex 
tindirizza t-talba għolja ta' dawk li 
għandhom bżonn l-aktar f'dan il-perjodu ta' 
kriżi jiġifieri dawk il-persuni bla xogħol li 
jridu jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża inkluż impjieg għal rashom 
iżda li ma għandhomx aċċess għall-kreditu.
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għandhomx aċċess għall-kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enumerazzjoni ta’ gruppi potenzjali fost dawk li jistgħu jibbenefikaw minn dan is-self jista' 
jqajjem diskussjonijiet ġodda dwar raġunijiet ta’ diskriminazzjoni. Biex tkun evitata din l-
azzjoni aħna nikkunsidraw li jkun aħjar jekk ikun indirizzat il-grupp prinċipali fil-mira li 
bħalissa hu affettwat mill-kriżi.  

Emenda 27
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Parti mill-mikrokreditu mogħti fl-
Unjoni Ewropea lill-persuni żvantaġġati 
qed jingħata minn istituzzjonijiet mhux 
kummerċjali ta’ mikrofinanzjament u 
minn banek impenjati soċjalment.

Or. en

Emenda 28
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Iż-żieda fil-provvista ta’ mikrokreditu 
lill-persuni f’diffikultajiet li 
m’għandhomx aċċess għall-kreditu tista’ 
sservi biss biex ittaffi n-nuqqasijiet tas-
suq bankarju, li għalihom għandu jinstab 
rimedju.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ mikrokreditu għandu jkun strument addizzjonali imma mhux alternattiva għas-
suq tradizzjonali tal-banek. In-nuqqasijiet tiegħu ma jistgħux jibqgħu għaddejjin bil-kwiet u 
injorati għaliex żviluppa l-mikrokreditu. 

Emenda 29
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Hemm għadd wiesa’ ta’ 
istituzzjonijiet, kummerċjali jew mod 
ieħor, kapaċi li joffru l-mikrokreditu. Il-
mikrokreditu mogħti fl-UE lill-persuni 
żvantaġġati hu, fil-maġġor part kbira 
tiegħu, ipprovdut minn istituzzjonijiet 
mhux kummerċjali ta’ mikrofinanzjament 
jew minn istituzzjonijiet finanzjarji 
kummerċjali impenjati soċjalment; il-
provvedituri f’dawn il-kategoriji jeħtieġu 
aktar appoġġ sabiex ilaħħqu mal-livelli 
attwali tad-domanda.

Or. es

Emenda 30
Alejandro Cercas & Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huma l-istituzzjonijiet mhux 
kummerċjali ta’ mikrofinanzjament u l-
banek impenjati soċjalment li jipprovdu l-
biċċa l-kbira tal-mikrokreditu mogħtija 
lill-persuni żvantaġġati fl-Unjoni 
Ewropea, u għalhekk dawn l-
istituzzjonijiet jeħtieġu aktar appoġġ 
sabiex ilaħħqu mal-livell attwali tad-
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domanda.

Or. en

Emenda 31
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ. 
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-
Bank Ewropew għall-Investiment u tal-
Fond Ewropew għall-Investiment kif 
ukoll ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali oħrajn bla ħsara għall-
attivitjajiet tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għalhekk ħabbret il-proposta 
għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati,  dawk li 
m’għandhomx ‘standing’ ta’ kreditu jew 
riżorsi kapitali u għalhekk ma 
għandhomx aċċess għall-kreditu. 
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali bla ħsara 
għall-attivitjajiet tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għalhekk ħabbret il-proposta 
għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
ta’ solidarjetà u tal-mikrointrapriżi.

Or. en
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Emenda 32
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Impenn Komuni għall-
Impjiegi"
tisħaq dwar il-bżonn li jkun offrut ċans 
ieħor lil dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq 
għall-intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ. 
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u tal-Fond 
Ewropew għall-Investiment kif ukoll ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħrajn bla ħsara għall-attivitjajiet tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għalhekk ħabbret 
il-proposta għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Impenn Komuni għall-
Impjiegi"
tisħaq dwar il-bżonn li jkun offrut ċans 
ieħor lil dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq 
għall-intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, jiġifieri persuni li qed 
isibu diffikultà biex ikollhom aċċess għal 
servizzi finanzjarji konvenzjonali.
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u tal-Fond 
Ewropew għall-Investiment kif ukoll ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħrajn bla ħsara għall-attivitjajiet tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għalhekk ħabbret 
il-proposta għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “żvantaġġati” mhux ċar, u jista’ jiġi interpretat ħażin. L-inklużjoni speċifika ta’ 
“żgħażagħ” hi wisq restrittiva u ma tinkludix gruppi oħra vulnerabbli fis-soċjetà. 
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Emenda 33
Sergio Gaetano Cofferati u Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ. 
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u tal-Fond 
Ewropew għall-Investiment kif ukoll ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħrajn bla ħsara għall-attivitjajiet tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għalhekk ħabbret 
il-proposta għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Impenn Komuni għall-Impjiegi" tisħaq 
dwar il-bżonn li jkun offrut ċans ieħor lil 
dawk bla xogħol u li tinfetaħ it-triq għall-
intraprenditorija għal uħud mill-aktar 
gruppi żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.
Minbarra l-istrumenti eżistenti, hemm 
bżonn ta' azzjoni speċifika biex issaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika u soċjali b'mod 
ulterjuri billi ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u tal-Fond 
Ewropew għall-Investiment kif ukoll ta' 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħrajn bla ħsara għall-attivitjajiet tal-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għalhekk ħabbret 
il-proposta għal faċilità ġdida tal-UE ta' 
mikrofinanzjament biex il-
mikrofinanzjament jilħaq aktar persuni, 
b'mod partikolari gruppi li huma f'riskju u 
biex tappoġġa aktar l-iżvilupp tal-
intraprenditorija, tal-ekonomija soċjali u 
tal-mikrointrapriżi. Sabiex il-Faċilità ta’ 
mikrokreditu tkun effettiva, tħalli riżultat 
permanenti, tilħaq benefiċjarji potenzjali 
u sservi bħala element ta’ politika 
ekonomika u ta’ żvilupp lokali, hu xieraq 
li l-Istati Membri jistabbilixxu unità ta’ 
kollegament li tista’ tikkoordina, tevalwa 
u tissorvelja l-miżuri kollha implimentati 
sabiex tassigura li dawn jiġu użati sew u 
ma jkunux moħlija. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw – permezz ta’ unità speċjali – l-implimentazzjoni tal-
mikrokreditu f’livell nazzjonali u lokali sabiex il-Faċilità tkun effettiva u jkollha impatt 
permanenti fuq l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.
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Emenda 34
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’ħafna każi dawk li jipprovdu l-
mikrokreditu fl-Ewropa huma banek 
kummerċjali li għandhom isiru msieħba 
importanti fil-proġett, bil-għan li jerġgħu 
jistabbilixxu l-fiduċja fis-suq tal-kreditu 
b’attenzjoni partikolari fuq il-kljient 
mingħajr ‘standing’ ta’ kreditu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri s-self lill-mikrointrapriżi u n-negozji ġodda huma mogħtija minn banek 
kummerċjali. Ir-riskju għoli li l-mikrokreditu jirrapreżenta flimkien mal-kriżi attwali tal-
likwidità wasslet biex il-banek ikunu aktar prudenti fl-azzjoni tagħhom, u dan effettwa l-
limitazzjoni tal-għoti ta’ kreditu u l-istaġnar tas-settur tal-kreditu.  Li l-banek isiru parti mill-
proġett iwassal għal likwidità ta’ kreditu u biex tkun stabbilita l-fiduċja. 

Emenda 35
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament għandu jkollhom biss 
għanijiet soċjali u jaraw li jkunu rispettati 
l-istandards regolatorji fis-settur.

Or. fr



PE429.667v01-00 12/48 AM\792370MT.doc

MT

Emenda 36
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Minbarra d-diffikultajiet biex ikun 
hemm aċċess għall-kreditu, l-esklużjoni 
soċjali u l-insigurtà huma fost l-ostakli 
ewlenin biex jiġu mwaqqfu u żviluppati l-
mikrointrapriżi. L-istrumenti ta’ 
mikrofinanzjament Ewropej jistgħu 
jagħtu appoġġ lill-istrutturi tal-ekonomija 
soċjali li jassistu lill-persuni fir-
riintegrazzjoni soċjali tagħhom u li 
jgħinuhom jiżviluppaw il-ħiliet minimi li 
hemm bżonn sabiex iwettqu proġett tan-
negozju permanenti.

Or. fr

Emenda 37
Traian Ungureanu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-Faċilità għandha tiffoka fuq dawk 
l-azzjonijiet li jistgħu joħolqu effetti 
sekonarji pożittivi u ekonomiji tal-iskala 
billi joħolqu rabta fost l-attivitajiet 
ekonomiċi finanzjati sabiex jiġi 
mmassimizzat ir-riżultat ġenerali f’termini 
ta’ ġid; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-istudji reċenti tidher rabta ċara u pożittiva bejn l-attivitajiet żgħar ekonomiċi 
interkonnessi. F’dawn iċ-ċirkustanzi l-ħolqien ta’ pjattaforma tista’ tipprovdi żvilupp aktar 
sikur tal-mikrointrapriżi li għadhom kemm iffurmaw u li qed jiżviluppaw minħabba li dawn 
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jikkompetu ma’ xulxin imma fl-istess ħin jistgħu jissieħbu flimkien b’metodu orizzontali.

Emenda 38
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-użu tar-riżorsi tal-Komunità huwa 
xieraq u huwa skont ir-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew ta' Marzu 2009. Barra 
minn hekk, faċilità unika pan-Ewropea 
jista' jkollha konċentrament ta' ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u tevita sforz mifrux u 
b'hekk żżid il-provvista ta' 
mikrofinanzjament fl-Istati Membri 
kollha. Biex tieħu vantaġġ mill-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali b'mod partikolari tal-Bank 
Ewropew għall-Investiment u l-Fond 
Ewropew għall-Investiment, il-Faċilità 
Mikrofinanzjarja ta' Progressse tkun 
stabbilita fuq il-bażi ta' amministrazzjoni 
konġunta.

(5) L-użu tar-riżorsi tal-Komunità huwa 
xieraq u huwa skont ir-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew ta' Marzu 2009. 

Or. en

Emenda 39
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex ikun żgurat li l-Faċilità 
tissodisfa l-mandat tagħha, il-kriterji 
stabbiliti f’din id-Deċiżjoni dwar l-
għanijiet tal-Faċilità u l-azzjonijiet u l-
intermedjarji eliġibbli, jeħtieġ li jkunu 
kkunsidrati fuq livell ugwali ta’ kriterji 
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finanzjarji predeterminati.

Or. en

Emenda 40
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-azzjonijiet iffinanzjati mill-Faċilità 
għandhom ikunu koerenti u kompatibbli 
mal-politiki l-oħrajn tal-Komunità u 
konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
u tal-atti adottati skont dan. L-attivitajiet 
tal-Faċilità għandhom ikunu kumplimentari 
mal-interventi l-oħrajn tal-Komunità, 
b'mod partikolari mal-istrumenti finanzjarji 
CIP, JASMINE u mal-Fond Soċjali 
Ewropew.

(6) L-azzjonijiet iffinanzjati mill-Faċilità 
għandhom ikunu koerenti u kompatibbli 
mal-politiki l-oħrajn tal-Komunità u 
konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
u tal-atti adottati skont dan. L-attivitajiet 
tal-Faċilità għandhom ikunu kumplimentari 
mal-interventi l-oħrajn tal-Komunità, 
b'mod partikolari mal-istrumenti finanzjarji 
CIP, JASMINE EAFRD, ERDF u mal-
Fond Soċjali Ewropew.

Or. en

Emenda 41
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fejn il-miżuri huma ffinanzjati 
permezz ta’ din il-Faċilità, l-intrapriżi 
għandhom jingħataw parir individwali u 
assistenza teknika li jiggarantixxu li l-
miżuri li jitfasslu jkunu permanenti. 
Huwa mixtieq li l-mikrofinanzjament 
ikun akkumpanjat minn prodotti u 
servizzi bankarji xierqa.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-appoġġ mogħti hu ferm importanti waqt il-bidu ta’ negozju u wisq iktar meta l-grupp 
ikkonċernat ikun qed jiltaqa’ ma’ diffikultajiet.

Emenda 42
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-miżuri ffinazjati permezz ta’ din il-
Faċilità għandhom jikkonformaw mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol u jippermettu 
li jingħata parir u taħriġ finanzjarju utli 
għal dawk li jirċievu l-mikrokreditu.

Or. fr

Emenda 43
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex ikun massimizzat ir-riżultat 
finali pprovdut mill-Faċilità jeħtieġ li 
jkun hemm azzjonijiet konġunti bejn l-
Istati Membri u l-Komunità Ewropea biex 
ikun hemm sorveljanza, implimentazzjoni 
u valutazzjoni tal-impatt, filwaqt li jkunu 
utilizzati strumenti finanzjarji nazzjonali 
u strateġiji nazzjonali dwar l-impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istudji reċenti tal-impatt tal-mikrofinanzjament, wieħed mill-iżvantaġġi ewlenin kien 
relatat man-nuqqas ta’ data relevanti u ta’ impenji mhux ugwali tal-gvernijiet nazzjonali. L-
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impenn jeħtieġ ikun dikjarat formalment sabiex jonqos ir-riskju ta’ nuqqas ta’ simetrija ta’ 
informazzjoni u t-telf tad-data kif ukoll ikun evalwat aħjar l-impatt għal azzjonijiet futuri 
f’dan il-qasam.

Emenda 44
Frederic Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-miżuri finanzjati permezz ta’ din il-
Faċilità għandhom ikunu akkumpanjati 
minn taħriġ, garanzija (sponsorship) u 
programmi ta’ parir individwali sabiex 
ikunu sfruttati l-opportunitajiet ta’ 
ħolqien ta’ mikrointrapriżi vijabbli u 
kompetittivi.

Or. fr

Emenda 45
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-azzjonijiet iffinanzjati minn din il-
Faċilità għandhom ikunu akkumpanjati 
minn programmi ta’ gwida u ta’ taħriġ 
sabiex jitkabbar kemm jista’ jkun iċ-ċans 
li jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli u 
kompetittivi. Għal dan il-għan jeħtieġ li 
parti sew mill-baġit tkun assenjati għal 
dawn il-miżuri. 

Or. en
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Emenda 46
Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-azzjonijiet iffinanzjati minn din il-
Faċilità għandhom ikunu akkumpanjati 
minn programmi ta’ gwida, ta’ taħriġ, ta’ 
preparazzjoni (coaching)  u ta’ appoġġ 
ieħor sabiex jitkabbar kemm jista’ jkun 
iċ-ċans li jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli 
u sostenibbli. Dan l-appoġġ għandu 
jingħata b’mod immirat sabiex jassisti fit-
twaqqif tal-mikrointrapriżi. Barra minn 
hekk, l-appoġġ u l-parir għandhom ikunu 
disponibbli sakemm il-mikrointrapriża 
tista’ tieqaf fuq saqajha.

Or. en

Emenda 47
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tiżdied l-effettività, il-Faċilità 
għandha tkun koordinata u implimentata 
b’mod konsistenti mal-istrumenti 
nazzjonali finanzjarji Ewropej, il-miżuri 
xierqa tal-assistenza soċjali u l-
programmi attwali reġjonali u lokali; l-
osktakli legali u regolatorji għall-iżvilupp 
tal-mikrokreditu għandhom ikunu 
eliminati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-koordinazzjoni ma' programmi oħra attwali u t-tneħħija ta’ impedimenti għall-iżvilupp 
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tal-mikrokreditu huma essenzjali.

Emenda 48
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex il-Faċilità tkun aktar effettiva, 
din għandha tkun ikkoordinata u 
implimentata b’mod parallel mal-
istrumenti finanzjarji Ewropej u 
nazzjonali eżistenti u ma’ istituzzjonijiet 
finanzjarji nazzjonali, ma’ miżuri ta’ 
appoġġ soċjali rilevanti u ma’ programmi 
reġjonali u lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-dħul ta’ ‘istituzzjonijiet finanzjarji nazzjonali’ tagħmilha possibbli li l-Faċilità tintuża 
aħjar u b’mod aktar effettiv.

Emenda 49
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tipprovdi riżorsi 
Komunitarji biex jiżdied l-aċċess għall-
mikrokreditu għal:

Il-Faċilità għandha tipprovdi riżorsi 
Komunitarji biex tiżdied id-disponibilità 
għall-mikrofinanzjament għal:

Or. en
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Emenda 50
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità għandha tipprovdi riżorsi 
Komunitarji biex jiżdied l-aċċess għall-
mikrokreditu għal:

Il-Faċilità għandha tipprovdi riżorsi 
Komunitarji biex jiżdied l-aċċess u d-
disponibilità għall-mikrokreditu għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Faċilità għandha tkun aċċessibbli u fl-istess ħin għandha tkun disponibbli għall-utenti tal-
programm.

Emenda 51
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li qegħdin fir-riskju 
li jitilfu l-impjieg tagħhom u li jixtiequ 
jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom;

(a) persuni li qegħdin fir-riskju li jitilfu l-
impjieg tagħhom jew li għandhom 
diffikultajiet biex jidħlu jew jerġgħu 
jidħlu fis-suq tax-xogħol u li jixtiequ 
jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom;

Or. en

Emenda 52
Nadja Hirsch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li qegħdin fir-riskju (a) persuni li l-impjieg tagħhom jinsab fil-
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li jitilfu l-impjieg tagħhom u li jixtiequ 
jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom;

periklu jew li għandhom diffikultajiet biex 
jidħlu jew jerġgħu jidħlu fis-suq tax-
xogħol u li jixtiequ jibdew il-
mikrointrapriża tagħhom, inkluż impjieg 
għal rashom;

Or. de

Emenda 53
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li qegħdin fir-riskju 
li jitilfu l-impjieg tagħhom u li jixtiequ 
jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż 
impjieg għal rashom;

(a) persuni li huma qiegħda jew li qegħdin 
fir-riskju li jitilfu l-impjieg tagħhom u li 
jixtiequ jibdew il-mikrointrapriża tagħhom, 
inkluż impjieg għal rashom;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Faċilità għandha tkun immirata għal persuni li huma qiegħda, irrispettivament jekk qabel 
kellhomx xogħol jew le. Persuni li għall-ewwel darba qegħdin fis-suq tax-xogħol għandhom 
ukoll jingħataw l-appoġġ biex ikunu jistgħu jiksbu aċċess aktar malajr.

Emenda 54
Sergio Gaetano Cofferati u Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istrument għandu jipprovdi r-riżorsi 
Komunitarji għall-aċċess għall-
mikrokreditu, filwaqt li jippromwovi 
b’mod attiv opportunitajiet indaqs għan-
nisa u l-irġiel.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Hu importanti li n-nisa wkoll ikunu jistgħu jibbenefikaw kif xieraq mill-mikrokreditu, għaliex 
teżisti diskriminazzjoni kontrihom u huma partikolarment esposti minħabba d-diffikultà 
doppja li jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-xogħol u jiksbu aċċess għas-suq konvenzjonali tal-
kreditu.

Emenda 55
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu evitati azzjonijiet diskriminatorji possibbli relatati mal-enumerazzjoni tal-gruppi 
kollha fil-mira.

Emenda 56
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom;

(b) persuni li huma żvantaġġati jew 
f’riskju ta’ esklużjoni soċjali li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw aktar il-
mikrointrapriża tagħhom, inkluż impjieg 
għal rashom;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta m’għandhiex tindividwa gruppi partikolari meqjusa bħala persuni żvantaġġati. 
Minħabba li s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali hi differenti minn pajjiż għall-ieħor, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu ammont ta’ flessibilità meta jiddeterminaw liema gruppi 
għandhom jitqiesu bħala żvantaġġati, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-persuni f’riskju ta’ esklużjoni soċjali.

Emenda 57
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom; 

(b) persuni żvantaġġati, dawk li huma 
esklużi mis-suq konvenzjonali tal-kreditu 
u li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw aktar 
il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż impjieg 
għal rashom; 

Or. en

Emenda 58
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom; 

(b) persuni żvantaġġati li qed iħabbtu 
wiċċhom mat-theddida tal-esklużjoni 
soċjali u li m’għandhomx ‘standing’ ta’ 
kreditu u m’għandhomx riżorsi ta’ kapital 
jew li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw aktar 
il-mikrointrapriża tagħhom, inkluż impjieg 
għal rashom; 

Or. en
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Emenda 59
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuni żvantaġġati, inkluż iż-
żgħażagħ, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw aktar il-mikrointrapriża 
tagħhom, inkluż impjieg għal rashom;

(b) persuni żvantaġġati li qed iħabbtu 
wiċċhom mat-theddida tal-esklużjoni 
soċjali jew li huma esklużi mis-suq 
konvenzjonali tal-kreditu u li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw aktar il-
mikrointrapriża tagħhom, inkluż impjieg 
għal rashom;

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-ideja ta’ riskju ta’ esklużjoni soċjali tibqa’ importanti, imma hi diffiċli li titkejjel. Iż-żieda 
tal-kliem ‘esklużi mis-suq konvenzjonali tal-kreditu’ ssaħħaħ l-għan oriġinali, mingħajr ma 
teskludi gruppi vulnerabbli jew tiddefinixxi liema se jkunu dawn il-gruppi. 

Emenda 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali u 
mikrointrapriżi speċjalizzati fl-attività 
kwalifikata ta’ produzzjoni u ta’ servizz li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu protetti dawk fil-periklu ta’ esklużjoni mis-suq tax-xogħol u/jew dawk li 
għandhom diffikultà li jiksbu aċċess jew għas-suq tax-xogħol jew għal kreditu konvenzjonali, 
hu importanti wkoll li l-Faċilità tal-mikrokreditu tkun estiża għall-mikrointrapriżi li 
jispeċjalizzaw jew li qed jippreparaw biex iwettqu attivitajiet tal-manifattura u tas-servizzi 
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kwalifikati li jistgħu jiġġeneraw dħul permanenti għal dawk impjegati fihom.

Emenda 61
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li l-
attivitajiet mingħajr profitt tagħhom 
huma mmirati favur ir-riintegrazzjoni 
soċjali, is-servizz ta’ pariri soċjali, it-
taħriġ tal-persuni qiegħda u, b’mod aktar 
ġenerali, it-twaqqif ta’ ambjent favorevoli 
għall-intrapriża.

Or. fr

Emenda 62
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi li jimpjegaw persuni 
f’riskju ta’ esklużjoni soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test emendat jgħin biex iwessa’ l-kategorija tal-grupp li jista’ jibbenefika u li dan ikun 
jista’ jiġi aċċettat aktar. 
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Emenda 63
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni li qed 
isibu diffikultajiet biex ikollhom aċċess 
għal servizzi finanzjarji konvenzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni speċifika ta’ “żgħażagħ” hi wisq restrittiva u ma tinkludix gruppi oħra 
vulnerabbli fis-soċjetà. 

Emenda 64
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali u 
ta’ solidarjetà li jimpjegaw persuni li tilfu 
l-impjieg tagħhom jew li jimpjegaw 
persuni żvantaġġati.

Or. en
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Emenda 65
Veronica Lope Fontagné

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jimpjegaw persuni li tilfu l-impjieg 
tagħhom jew li jimpjegaw persuni 
żvantaġġati, inkluż iż-żgħażagħ.

(c) mikrointrapriżi, inklużi dawk fis-settur 
tal-ekonomija soċjali, li jimpjegaw persuni 
li huma qiegħda, persuni żvantaġġati, jew 
persuni f’riskju ta’ esklużjoni soċjali. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-deċiżjoni hu li tippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.  Li dan jintrabat ma' 
kategorija waħda ta’ mikrointrapriżi inaqqas il-prospetti tas-suċċess.

Emenda 66
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit 
tal-Komunità għall-Faċilità għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010 sal-
31 ta' Diċembru 2013 se tkun ta' 
EUR 100 miljun. 

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit 
tal-Komunità għall-Faċilità għall-perjodu 
mill-1 ta' Jannar 2010 sal-31 ta' Diċembru 
2013 se tkun ta' EUR 150 miljun, b’EUR 
15-il miljun previsti għal miżuri ta’ 
appoġġ bħat-taħriġ u l-bini tal-
kapaċitajiet.

Or. en
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Emenda 67
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkopri l-ispejjeż kollha tal-Faċilità, inkluż 
l-ispejjeż amministrattivi għall-
istuzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5(2) li 
jamministraw il-kontribuzzjoni 
Komunitarja kif ukoll spejjeż eliġibbli 
oħrajn.

4. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkopri l-ispejjeż kollha eliġibbli tal-
Faċilità.

Or. en

Emenda 68
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkopri l-ispejjeż kollha tal-Faċilità, inkluż 
l-ispejjeż amministrattivi għall-
istuzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5(2) li jamministraw 
il-kontribuzzjoni Komunitarja kif ukoll 
spejjeż eliġibbli oħrajn.

4. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha 
tkopri l-ispejjeż kollha tal-Faċilità, inkluż
l-ispejjeż amministrattivi għall-
istuzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5(2) li jamministraw 
il-kontribuzzjoni Komunitarja kif ukoll 
spejjeż ta’ assistenza teknika għall-
entitajiet mikrofinanzjarji pubbliċi u 
privati msemmija fl-Artikolu 4(2), u 
spejjeż eliġibbli oħrajn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-aspett ta’ assistenza teknika mhux meqjus fil-proposta tal-Kummissjoni, għalkemm it-titjieb 
tal-kapaċitajiet tal-intermedjarji tal-mikrokreditu hu essenzjali għall-iżvilupp tagħhom. 
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Emenda 69
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) miżuri ta' appoġġ, bħal attivitjaiet ta' 
komunikazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma neċessarji 
b'mod dirett għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti ta' din id-Deċiżjoni u 
għall-kisba tal-għanijiet tagħha.

(d) miżuri ta' appoġġ, bħal attivitjaiet ta' 
komunikazzjoni, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma neċessarji 
għall-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti ta' din id-Deċiżjoni u għall-kisba 
tal-għanijiet tagħha.

Or. en

Emenda 70
Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) gwida, taħriġ, konsulenza u
programmi oħra ta’ appoġġ li se 
jimmassimizzaw il-possibilitajiet li 
jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli u 
sostenibbli. Dan l-appoġġ għandu 
jingħata b’mod immirat biex jassisti fit-
twaqqif tal-mikrointrapriża; dan l-appoġġ 
għandu jkun disponibbli qabel il-bidu tal-
intrapriża u sakemm din tkun tista’ tieqaf 
fuq saqajha.

Or. en
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Emenda 71
Traian Ungureanu Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Il-Faċilità għandha tiffinanzja l-bini 
tal-kapaċità ta’ gruppi speċifiċi biex 
tassigura li l-infiq iħalli riżultat aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqies li hemm domanda għolja għall-finanzjament tal-mikrointrapiżi, huwa xieraq 
li l-fondi jkunu allokati b’mod effiċjenti bil-għan li jkun hemm riżultat pożittiv fuq perjodu 
twil ta’ żmien.

Emenda 72
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri.

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri, kif ukoll għall-gruppi ta’ kreditu.

Or. en

Emenda 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall- 2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
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korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri.

korpi nazzjonali u lokali pubbliċi u privati 
stabbiliti fl-Istati Membri li jipprovdu 
mikrofinanzjamenti lill-persuni u 
mikrointrapriżi fl-Istati Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu involuti korpi lokali b’mod xieraq fil-miżuri kif ukoll il-benefiċjarji tal-
mikrokreditu.

Emenda 74
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri.

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati, inklużi 
istituzzjonijiet finanzjarji ta’ koperattiva li 
huma kkontrollati demokratikament 
stabbiliti fl-Istati Membri li jipprovdu 
mikrofinanzjamenti lill-persuni u 
mikrointrapriżi fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 75
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri.

2. Il-Faċilità għandha tkun miftuħa għall-
korpi pubbliċi u privati stabbiliti fl-Istati 
Membri li jipprovdu mikrofinanzjamenti 
lill-persuni u mikrointrapriżi fl-Istati 
Membri. Dawn il-korpi għandhom juri l-
akbar trasparenza possibbli u 
jikkomunikaw ir-rati annwalizzati reali 
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tagħhom. Dawn għandhom jippubblikaw 
rapport għall-inqas darba kull sentejn li 
fih jagħtu dettalji u analiżi tal-
informazzjoni dwar l-użu tal-Faċilità.

Or. fr

Emenda 76
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-entitajiet pubbliċi u privati stabbiliti 
fl-Istati Membri li jipprovdu aċċess għall-
Faċilità għandhom jiżviluppaw aktar linji 
gwida dwar l-eliġibilità tal-benefiċjarji 
aħħarin u għandhom jikkoperaw mill-
qrib mal-organizzazzjonijiet li jipprovdu 
programmi ta’ gwida u ta’ taħriġ għall-
benefiċjarji aħħarin sabiex jinħolqu 
mikrointrapriżi vijabbli u kompetittivi.
Dawn il-korpi għandhom jinkludu l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li
jaħdmu ma' gruppi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 2.

Or. en

Emenda 77
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tingħata għajnuna lill-
benefiċjarji aħħarin, il-korpi pubbliċi u 
privati stabbiliti fl-Istati Membri li 
jipprovdu aċċess għall-Faċilità għandhom 
jiżviluppaw linji gwida ulterjuri dwar l-



PE429.667v01-00 32/48 AM\792370MT.doc

MT

eliġibilità tal-benefiċjarji aħħarin u 
għandhom jikkoperaw mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet li jipprovdu 
programmi ta’ gwida u taħriġ kif ukoll 
mal-organizzazzjonijiet relevanti li 
uffiċjalment jirrapreżentaw persuni li 
jistgħu jkunu benefiċjarji aħħarin  biex 
jinħolqu mikrointrapriżi kompetittivi u 
stabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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. 

Emenda 78
Sergio Gaetano Cofferati u Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Programmi ta’ gwida u taħriġ 
għandhom jakkumpanjaw il-miżuri 
ffinanzjati mill-Faċilità.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li l-finanzjament tal-mikrokreditu jkunu akkumpanjati minn sistema xierqa ta’ 
gwida u taħriġ sabiex il-Faċilità tħalli r-riżultati mixtieqa f'termini ta' effettività u inklużjoni 
soċjali.
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Emenda 79
Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
biex tkun inċentivata u mssaħħa l-
ekonomija soċjali.

Or. en

Emenda 80
Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-aċċess għall-fondi skont din il-
faċilità hu purament volontarju u taħt l-
ebda ċirkustanza m’għandu jkun hemm 
persuni mġiegħla jużaw il-faċilità taħt 
theddida ta’ ċaħda jew ta’ tnaqqis tal-
ħlasijiet tas-sigurtà soċjali. 

Or. en

Emenda 81
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-Artikolu 4 
(1), il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
ftehim ma’ fornituri magħżula, pubbliċi u 
privati, ta’ mikrofinanzjament imsemmija 



PE429.667v01-00 34/48 AM\792370MT.doc

MT

partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità mal-iskemi nazzjonali.

fl-Artikolu 4(2) li jistipula l-obbligi 
tagħhom li jużaw riżorsi disponibbli mill-
Faċilità bi qbil mal-għanijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2 u li jipprovdu informazzjoni 
biex isiru rapporti annwali msemmija fl-
Artikolu 8(1). Dawn il-ftehimiet bejn il-
Kummissjoni u l-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament għandhom jinkludu
dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità u koordinament mal-
istrumenti finanzjarji Ewropej u 
nazzjonali eżistenti, ma’ miżuri ta’ appoġġ 
soċjali rilevanti u ma’ programmi 
reġjonali u lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pass intermedju biex ikunu konklużi ftehimiet ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
hu pass superfluwu, joħloq piż burokratiku u jagħmel il-kontroll politiku aktar diffiċli. Meta 
jitqies id-daqs żgħir ta’ din l-inizjattiva pilota, hu ħafna aktar effiċjenti li tinħoloq struttura 
deċentralizzata ta’ fornituri nazzjonali ta' mikrofinanzjament. Dan il-metodu deċentralizzat 
kien pereżempju applikat b’suċċess fil-programm Youth for Europe.

Emenda 82
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
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Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità mal-iskemi nazzjonali.

Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità u kkoordinament mal-
istrumenti finanzjarji eżistenti Ewropej u
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-addizzjonalità hi importanti mhux biss f’livell nazzjonali imma wkoll f’livell Ewropew.

Emenda 83
David Casa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità mal-iskemi nazzjonali.

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dawn il-ftehimiet 
għandhom jinkludi dispożizzjonijiet 
iddettaljati għall-implimentazzjoni tal-
biċċiet ta' xogħol fdati lilhom, inkluż il-
bżonn li tkun żgurata addizjonalità u 
koordinament mal-istrumenti finanzjarji 
Ewropej u nazzjonali eżistenti, ma’ miżuri 
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ta’ appoġġ soċjali rilevanti u ma’ 
programmi reġjonali u lokali. Sabiex tkun 
żgurata kopertura ekwa u distribuzzjoni 
ġusta bejn l-Istati Membri, għandu jkun 
garantit minimu ta’ allokazzjoni minn 
qabel għall-Faċilità għal kull Stat 
Membru.  

Or. en

Emenda 84
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dan il-ftehim għandu 
jinkludi dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
implimentazzjoni tal-biċċiet ta' xogħol 
fdati lilhom, inkluż il-bżonn li tkun żgurata 
addizjonalità mal-iskemi nazzjonali. 

2. Biex timplimenta l-azzjonijiet msemmija 
fl-Artikolu 4 (1), minbarra l-miżuri ta' 
appoġġ msemmija f'punt (d) tal-
Artikolu 4 (1), il-Kummissjoni għandha 
tikkonkludi ftehim mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali, b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment (FEI), skont l-
Artikolu 53d tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 u l-
Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kummisssjoni (KE, Euratom) 
Nru 2342/2002. Dawn il-ftehimiet 
għandhom jinkludi dispożizzjonijiet 
iddettaljati għall-implimentazzjoni tal-
biċċiet ta' xogħol fdati lilhom, inkluż il-
bżonn li tkun żgurata addizjonalità u 
koordinament mal-istrumenti finanzjarji 
Ewropej u nazzjonali eżistenti, ma’ miżuri 
ta’ appoġġ soċjali rilevanti u ma’ 
programmi reġjonali u lokali. Dawn il-
ftehimiet, barra minn hekk, għandhom 
jistabbilixxu l-obbligu li dawn l-
istituzzjonijiet għandhom li jgħaddu r-
riżorsi sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2 u jkunu 
implimentati l-azzjonijiet stabbiliti fl-
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Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu ferm importanti li jkun żgurat li l-istituzzjonijiet finanzjarji mogħtija l-mandat tat-tmexxija 
tal-Faċilità iżommu b’mod ċar mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4. 

Emenda 85
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-flus mill-ħlas lura lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali msemmija fil-
paragrafu 2 , inkluż dividend u rimborżi, 
jistgħu jkunu investiti mill-ġdid 
f'azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 4 (1) (a), 
(b), u (c) għal perjodu ta' 6 snin wara l-bidu 
tal-Faċilità. Wara l-għeluq tal-Faċilità, il-
bilanċ li jifdal jitħallas lill-Komunitajiet 
Ewropej għandu jitħallas lill-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej.

3. Il-flus mill-ħlas lura lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali msemmija fil-
paragrafu 2 , inkluż dividend u rimborżi, 
għandhom ikunu investiti mill-ġdid 
f'azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 4 (1) (a), 
(b), u (c) għal perjodu ta' 6 snin wara l-bidu 
tal-Faċilità. Wara l-għeluq tal-Faċilità, il-
bilanċ li jifdal jitħallas lill-Komunitajiet 
Ewropej għandu jitħallas lill-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej.

Or. en

Emenda 86
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fil-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu għandhom jikkonkludu 
ftehimiet bil-miktub mal-fornituri pubbliċi 
u privati tal-mikrofinanzjament msemmija 
fl-Artikolu 4 (2) li jistipulaw l-obbligi ta' 
użu tar-riżorsi li jkunu pprovduti mill-

4. Il-fornituri tal-mikrofinanzjament 
għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta’ 
kriterji finanzjarji predeterminati u fuq il-
bażi ta’ kriterji relatati mal-Artikoli 2 u 4 
ta’ din id-Deċiżjoni, fir-rigward tal-
għanijiet tal-Faċilità u l-azzjonijiet u l-
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Faċilità skont l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 2 u biex jipprovdu informazzjoni 
għat-tfassil ta' rapporti annwali 
msemmija fl-Artikolu 8 (1).

benefiċjarji eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-faċilità għandha mandat ċar li ssaħħaħ l-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali għal 
gruppi żvantaġġati kkonċernati, hu importanti li ma jkunx hemm ġerarkija fil-kriterji tal-
għażla, i.e. l-ewwel il-kriterji finanzjarji, imma li l-kriterji finanzjarji u l-kriterji relatati mal-
Artikoli 2 u 4 tar-regolament ikunu evalwati fuq livell ugwali.

Emenda 87
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fil-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu għandhom jikkonkludu 
ftehimiet bil-miktub mal-fornituri pubbliċi 
u privati tal-mikrofinanzjament msemmija
fl-Artikolu 4 (2) li jistipulaw l-obbligi ta' 
użu tar-riżorsi li jkunu pprovduti mill-
Faċilità skont l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 2 u biex jipprovdu informazzjoni 
għat-tfassil ta' rapporti annwali msemmija 
fl-Artikolu 8 (1).

4. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fil-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu għandhom jikkonkludu 
ftehimiet bil-miktub mal-fornituri pubbliċi 
u privati tal-mikrofinanzjament inklużi l-
istituzzjonijiet ta’ koperattiva finanzjarja 
kkontrollati demokratikament imsemmija
fl-Artikolu 4 (2) li jistipulaw l-obbligi ta' 
użu tar-riżorsi li jkunu pprovduti mill-
Faċilità skont l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 2 u biex jipprovdu informazzjoni 
għat-tfassil ta' rapporti annwali msemmija 
fl-Artikolu 8 (1).

Or. en
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Emenda 88
Sergio Gaetano Cofferati u Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
unità ta’ kollegament bil-għan li tkun 
ikkoordinata l-implimentazzjoni tal-
Faċilità ta’ mikrokreditu. L-unità ta’ 
kollegament għandu jkollha l-kompitu li 
twassal it-tagħrif tal-Faċilità fost 
benefiċjarji potenzjali, filwaqt li tiżviluppa 
attivitajiet ta’ valutazzjoni u monitoraġġ, 
tikkopera mal-livell lokali biex tassigura 
konsistenza mal-politiki ta' żvilupp 
ekonomiku lokaki u tippromwovi skambji 
ta' informazzjoni u ta' prattiki aħjar 
f'livell nazzjonali u Ewropew.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-Faċilità ta’ mikrokreditu tkun effettiva, tħalli riżultat permanenti, tilħaq benefiċjarji 
potenzjali u sservi bħala element fil-politika ekonomika u fl-iżvilupp lokali, hu mixtieq li l-
Istati Membri jistabbilixxu unità ta’ kollegament li tikkoordina, tevalwa u tissorvelja l-miżuri 
kollha implimentati sabiex tassigura li dawn jiġu użati sew u ma jkunux moħlija. 

Emenda 89
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 
benefiċjarji, l-applikazzjonijiet mibgħuta, 

1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 
benefiċjarji, l-applikazzjonijiet aċċettati 
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il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati, ir-riżultati u,.fejn possibbli, l-
impatt.

jew jew miċħuda, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati, ir-riżultati u, fejn
possibbli, l-impatt.

Or. en

Emenda 90
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 
benefiċjarji, l-applikazzjonijiet mibgħuta, 
il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati, ir-riżultati u,.fejn possibbli, l-
impatt. 

1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni bbażati 
fuq rapporti mill-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2) 
li jistipulaw l-attivitajiet appoġġati 
f'termini ta' implimentazzjoni finanzjarja, 
it-tqassim tal-finanzi fir-rigward tas-setturi 
u t-tipi ta' benefiċjarji, l-applikazzjonijiet 
aċċettati jew miċħuda, il-kuntratti 
konklużi, l-azzjonijiet iffinanzjati, ir-
riżultati u, fejn possibbli, l-impatt. 

Or. en

Emenda 91
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim 
tal-finanzi fir-rigward tas-setturi u t-tipi ta' 

1. Il-Kummissjoni għandha tirċievi rapporti 
annwali dwar l-implimentazzjoni mill-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2) li jistipulaw l-
attivitajiet appoġġati f'termini ta' 
implimentazzjoni finanzjarja, it-tqassim u 
l-aċċessibilità tal-finanzi fir-rigward tas-
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benefiċjarji, l-applikazzjonijiet mibgħuta, 
il-kuntratti konklużi, l-azzjonijiet 
iffinanzjati, ir-riżultati u,.fejn possibbli, l-
impatt.

setturi u t-tipi ta' benefiċjarji, l-
applikazzjonijiet mibgħuta, il-kuntratti 
konklużi, l-azzjonijiet iffinanzjati, ir-
riżultati u,fejn possibbli, l-impatt.

Or. en

Emenda 92
Jean-Luc Bennahmias u Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE.

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE. Ir-
rapport għandu jkun fih informazzjoni, 
attitività b’attività, dwar l-iżvilupp tal-
mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali li 
jkunu fittxew l-assistenza mill-faċilitajiet 
ta’ mikrofinanzjament Ewropej.

Or. fr
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Emenda 93
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE. 

2. Għall-ewwel darba fl-2011, iżda mhux 
aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni u qabel il-
31 ta’ Mejju ta’ kull sena, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport kwantitattiv 
u kwalitattiv dwar l-attivitajiet skont din 
id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ qabel. Ir-
rapport annwali għandu jkun imsejjes fuq 
ir-rapporti tal-implimentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 u jiffoka l-aktar fuq ir-
riżultati miksuba u għandu b'mod 
partikolari jinkludi informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet mibgħuta, il-kuntratti 
konklużi, l-azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE. 

Or. en

Emenda 94
Nadja Hirsch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u

2. Qabel il-31 ta’ Mejju ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar dwar kemm din il-Faċilità 
intużat mill-Istati Membri u r-riżultati
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għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE.

miksuba kif ukoll dwar il-kontinwità tar-
riżultati milħuqa, li għandu jkun l-oġġett 
ta’ valutazzjoni; għandu b'mod partikolari 
jinkludi informazzjoni dwar l-
applikazzjonijiet aċċettati jew miċħuda, il-
kuntratti konklużi, l-azzjonijiet iffinanzjati 
inkluż il-kumplimentarità ma' interventi 
oħrajn tal-Kummissjoni, b'mod partikolari 
l-FSE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala parti mir-rapporti annwali, għandha ssir valutazzjoni tar-riżultati li tkopri elementi 
bħall-insolvenza tal-SMEs li qed ikunu appoġġjati u l-proporzjon tal-ħaddiema tagħhom 
partikolarment dawk il-persuni li qabel kienu qiegħda u kif ukoll il-kontroll tal-kontinwità 
tar-riżultati.  

Emenda 95
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ewwel darba fl-2011 u qabel l-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE.

2. Għall-ewwel darba fl-2011, iżda mhux 
aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, u qabel il-
31 ta’ Diċembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet 
skont din id-Deċiżjoni matul is-sena ta’ 
qabel. Ir-rapport annwali għandu jkun 
imsejjes fuq ir-rapporti tal-
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
u jiffoka l-aktar fuq ir-riżultati miksuba u 
għandu b'mod partikolari jinkludi 
informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
mibgħuta, il-kuntratti konklużi, l-
azzjonijiet iffinanzjati inkluż il-
kumplimentarità ma' interventi oħrajn tal-
Kummissjoni, b'mod partikolari l-FSE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data preċiża tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ma jistax ikun previst għalissa.

Emenda 96
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq il-bażi ta’ dan ir-rapport annwali, 
il-Kummissjoni għandha tieħu inizjattivi 
xierqa biex tassigura l-promozzjoni u l-
użu tal-Faċilità kif ukoll l-aċċess għaliha 
madwar l-Unjoni Ewropa għall-persuni 
mhedda mill-esklużjoni soċjali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu azzjonijiet skont dak li joħroġ mir-rapport annwali. 

Emenda 97
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3α. Fuq il-bażi tar-rapport annwali, il-
Kummissjoni għandha tara li tassigura li 
kull min jiffaċċja theddida ta’ esklużjoni 
soċjali u hu eskluż mis-suq konvenzjonali 
tal-kreditu għandu jkollu aċċess għall-
faċilità madwar l-Unjoni Ewropea.

Or. el
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Ġustifikazzjoni

L-ideja ta’ riskju ta’ esklużjoni soċjali tibqa’ importanti, imma hi diffiċli li titkejjel. Iż-żieda 
tal-kliem ‘esklużi mis-suq konvenzjonali tal-kreditu’ ssaħħaħ l-għan oriġinali, mingħajr ma 
teskludi gruppi vulnerabbli jew tiddefinixxi liema se jkunu dawn il-gruppi. 

Emenda 98
Traian Ungureanu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq il-bażi tar-rapport annwali il-
Kummissjoni għandha, jekk meħtieġ, 
tadatta d-Deċiżjoni sabiex tassigura li 
tilħaq l-objettivi definiti fl-Artikolu 2. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ regolament li ma jissodisfax l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hi obbligata li 
tbiddlu għall-aħjar.

Emenda 99
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq il-bażi tar-rapport annwali, il-
Kummissjoni se tagħmel sforzi sabiex 
tiżgura li l-Faċilità tkun aċċessibbli 
madwar l-Unjoni Ewropea għal dawk li 
huma esklużi mis-suq konvenzjonali tal-
kreditu.

Or. en
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Emenda 100
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq il-bażi tar-rapport annwali il-
Kummissjoni għandha, jekk meħtieġ, 
tadatta d-Deċiżjoni sabiex tassigura li 
tilħaq l-objettivi definiti fl-Artikolu 2. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ regolament li ma jissodisfax l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hi obbligata li 
tbiddlu għall-aħjar.

Emenda 101
Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim u finali fuq l-
inizjattiva tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2). 
Il-valutazzjoni interim trid tkun lesta erba' 
snin wara l-bidu tal-Faċilità u l-
valutazzjoni finali mhux aktar tard minn 
sena wara t-tmiem tal-mandat(i) mogħtija 
lill-istituzzjonijiet finanzjari 
internazzjonali msemmija fl-
Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni finali
għandha, barra minn hekk, teżamina sa 
fejn il-Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha. 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim fuq l-inizjattiva 
tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni 
interim trid isseħħ kull sentejn wara l-bidu 
tal-Faċilità.  Fl-2015 il-Kummissjoni se 
tippreżenta valutazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, u fuq il-bażi 
tagħha l-Kunsill se jiddeċiedi dwar is-
segwitu ta’ din  il-Faċilità. Din il-
valutazzjoni għandha teżamina sa fejn il-
Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Hu mixtieq li din il-Faċilità ssir xi ħaġa kontinwa. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jkun hemm 
valutazzjoni fl-2015 sabiex jista’ jiġi evalwat jekk ikunux intlaħqu l-objettivi. Għandhom isiru 
valutazzjonijiet interim kull sentejn.

Emenda 102
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim u finali fuq l-
inizjattiva tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2). 
Il-valutazzjoni interim trid tkun lesta erba' 
snin wara l-bidu tal-Faċilità u l-
valutazzjoni finali mhux aktar tard minn 
sena wara t-tmiem tal-mandat(i) mogħtija 
lill-istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni 
finali għandha, barra minn hekk, teżamina 
sa fejn il-Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha. 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
valutazzjonijiet interim u finali fuq l-
inizjattiva tagħha b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 5 (2). 
Il-valutazzjoni interim trid tkun lesta kull 
sentejn wara l-bidu tal-Faċilità bħala żieda 
għar-rapporti annwali u l-valutazzjoni 
finali mhux aktar tard minn sena wara t-
tmiem tal-mandat(i) mogħtija lill-
istituzzjonijiet finanzjari internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 5 (2). Il-valutazzjoni 
finali għandha, barra minn hekk, teżamina 
sa fejn il-Faċilità laħqet l-għanijiet tagħha. 

Or. en

Emenda 103
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fuq il-bażi tat-tieni valutazzjoni 
interim, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jiddeċiedu jekk jestendux it-tul 
ta’ żmien tal-funzjonament tal-Faċilità.
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