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Amendement 21
Thomas Händel

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mededeling van de Commissie van 
24 mei 2006 met als titel "Bevordering 
van waardig werk voor iedereen - De EU-
bijdrage aan de uitvoering van de agenda 
voor waardig werk in de wereld" (COM 
(2006)0249) werd de betekenis van 
waardig werk voor iedereen duidelijk 
uiteengezet, en dit werd nog eens 
bevestigd in de resolutie van het 
Parlement van 23 mei 2007.

Or. en

Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben,
namelijk werklozen of kwetsbare 
personen, met inbegrip van jongeren, die 
een micro-onderneming willen beginnen 
of uitbreiden, of zich als zelfstandige 
wensen te vestigen maar geen toegang
hebben tot krediet.

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben,
alsook van degenen die geen 
kredietwaardigheid en geen 
kapitaalmiddelen hebben, en dus ook geen 
toegang tot krediet.

Or. en
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Amendement 23
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
met inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod en 
de toegankelijkheid van microkredieten
binnen een redelijke termijn voldoende te
verruimen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
met inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

Or. en

Amendement 24
Sergio Gaetano Cofferati en Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
met inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben en 
die geen toegang hebben tot de 
traditionele kredietmarkt, namelijk 
werklozen of kwetsbare personen, met 
inbegrip van jongeren, die een micro-
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te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet, met dien verstande dat gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen actief 
moeten worden bevorderd waar het de 
toegang tot microkredietfaciliteiten 
betreft.

Or. it

Amendement 25
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare personen, 
met inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben en 
van degenen die geen toegang hebben tot 
de traditionele kredietmarkt, namelijk 
werklozen of kwetsbare personen, met 
inbegrip van jongeren, die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

Or. fr

Motivering

De doelgroep moet breder worden gedefinieerd.
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Amendement 26
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen of kwetsbare 
personen, met inbegrip van jongeren, die 
een micro-onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

(3) De lopende communautaire en 
nationale inspanningen moeten worden 
opgevoerd om het microkredietaanbod 
binnen een redelijke termijn voldoende te 
doen stijgen teneinde te voldoen aan de 
grote vraag van degenen die dat in deze 
crisisperiode het meeste nodig hebben, 
namelijk werklozen die een micro-
onderneming willen beginnen of 
uitbreiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen maar geen toegang hebben tot 
krediet.

Or. en

Motivering

De expliciete vermelding van potentiële groepen binnen het doelgebied van personen die voor 
deze leningen in aanmerking kunnen komen kan nieuwe discussies uitlokken waaraan 
discriminerende motieven ten grondslag liggen. Om dit te voorkomen, kan men zich beter 
richten op de algemene doelgroep van mensen die momenteel het slachtoffer zijn van de 
crisis.  

Amendement 27
Thomas Mann

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een bepaald deel van de 
microkredieten die binnen de Europese 
Unie door niet-commerciële instellingen 
voor microfinanciering en 
maatschappelijk geëngageerde banken 
aan kansarmen worden verstrekt.
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Or. en

Amendement 28
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Verruiming van het 
microkredietaanbod voor mensen in 
moeilijkheden die geen toegang hebben 
tot krediet mag niet als lapmiddel dienen 
om de tekortkomingen van de bankwereld, 
waarvoor een oplossing moet worden 
gezocht, te verdoezelen.

Or. fr

Motivering

Verruiming van de microkredietformule moet een aanvullend instrument zijn, maar mag niet 
als alternatief dienen voor de traditionele bankmarkt. De tekortkomingen van de 
bankensector mogen niet worden toegedekt door meer plaats in te ruimen voor 
microkredieten. 

Amendement 29
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er is een breed scala van zowel 
commerciële als niet-commerciële 
instellingen die microkredieten kunnen 
aanbieden; daarnaast is het zo dat 
microkredieten voor kansarme groepen in 
de Europese Unie meestal worden 
verstrekt door niet-commerciële 
microfinancieringsinstellingen of door 
maatschappelijk actieve commerciële 
financiële instellingen, en dat aanbieders 
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in deze categorieën meer steun nodig 
hebben om aan de bestaande vraag te 
voldoen.

Or. es

Amendement 30
Alejandro Cercas en Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De meeste microkredieten die 
binnen de Europese Unie aan kansarmen 
worden verstrekt, gaan uit van niet-
commerciële instellingen voor 
microfinanciering en maatschappelijk 
geëngageerde banken, en daarom hebben 
deze aanbieders extra steun nodig om aan 
de bestaande vraag te kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, waaronder 
jongeren. Naast bestaande instrumenten 
zijn specifieke maatregelen nodig die de
activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 

(4) In de mededeling van de Commissie
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, die geen 
kredietwaardigheid en geen 
kapitaalmiddelen hebben, en dus ook 
geen toegang tot krediet. Naast bestaande 
instrumenten zijn specifieke maatregelen 
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Investeringsfonds en andere 
internationale financiële instellingen 
kunnen versterken zonder afbreuk te doen 
aan de activiteiten van de lidstaten.
Daarom heeft de Commissie een voorstel 
voor een nieuwe EU-
microfinancieringsfaciliteit aangekondigd 
teneinde het microkredietaanbod voor 
bijzondere risicogroepen te verruimen en 
de ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen.

nodig die de economische en sociale 
cohesie verder versterken zonder afbreuk 
te doen aan de activiteiten van de lidstaten.
Daarom heeft de Commissie een voorstel 
voor een nieuwe EU-
microfinancieringsfaciliteit aangekondigd 
teneinde het microkredietaanbod voor 
bijzondere risicogroepen te verruimen en 
de ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale en solidaire economie en micro-
ondernemingen verder te steunen.

Or. en

Amendement 32
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, waaronder 
jongeren. Naast bestaande instrumenten 
zijn specifieke maatregelen nodig die de 
activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds en andere internationale 
financiële instellingen kunnen versterken 
zonder afbreuk te doen aan de activiteiten 
van de lidstaten. Daarom heeft de 
Commissie een voorstel voor een nieuwe 
EU-microfinancieringsfaciliteit 
aangekondigd teneinde het 
microkredietaanbod voor bijzondere 
risicogroepen te verruimen en de 
ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen.

(4) In de mededeling van de Commissie
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid"werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, d.w.z. degenen 
die moeilijk toegang kunnen krijgen tot de 
traditionele financiële diensten.  Naast 
bestaande instrumenten zijn specifieke 
maatregelen nodig die de activiteiten van 
de Europese Investeringsbank en het 
Europees Investeringsfonds en andere 
internationale financiële instellingen 
kunnen versterken zonder afbreuk te doen 
aan de activiteiten van de lidstaten.
Daarom heeft de Commissie een voorstel 
voor een nieuwe EU-
microfinancieringsfaciliteit aangekondigd 
teneinde het microkredietaanbod voor 
bijzondere risicogroepen te verruimen en 
de ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
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verder te steunen.

Or. en

Motivering

De term "kansarm" is onduidelijk en kan verkeerd worden uitgelegd. De specifieke 
vermelding van “jongeren” is te restrictief en sluit andere kwetsbare groepen in de 
samenleving uit.

Amendement 33
Sergio Gaetano Cofferati en Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie 
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, waaronder 
jongeren. Naast bestaande instrumenten 
zijn specifieke maatregelen nodig die de 
activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds en andere internationale 
financiële instellingen kunnen versterken 
zonder afbreuk te doen aan de activiteiten 
van de lidstaten. Daarom heeft de 
Commissie een voorstel voor een nieuwe 
EU-microfinancieringsfaciliteit 
aangekondigd teneinde het 
microkredietaanbod voor bijzondere 
risicogroepen te verruimen en de 
ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen.

(4) In de mededeling van de Commissie 
"Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" werd de noodzaak 
onderstreept werklozen nieuwe kansen te 
bieden en de weg naar het 
ondernemerschap te effenen voor Europa's 
meest kansarme groepen, waaronder 
jongeren. Naast bestaande instrumenten 
zijn specifieke maatregelen nodig die de 
activiteiten van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds en andere internationale 
financiële instellingen kunnen versterken 
zonder afbreuk te doen aan de activiteiten 
van de lidstaten. Daarom heeft de 
Commissie een voorstel voor een nieuwe 
EU-microfinancieringsfaciliteit 
aangekondigd teneinde het 
microkredietaanbod voor bijzondere 
risicogroepen te verruimen en de 
ontwikkeling van ondernemerschap, de 
sociale economie en micro-ondernemingen 
verder te steunen. Wil de 
microkredietfaciliteit effectief zijn, 
duurzame resultaten opleveren, potentiële 
begunstigden kunnen bereiken en ten 
behoeve van het economisch beleid en de 
lokale ontwikkeling kunnen worden 
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ingezet, zou het wenselijk zijn dat de 
lidstaten een nationaal contactpunt 
instellen voor de coördinatie en evaluatie 
van en het toezicht op alle uitgevoerde 
acties, opdat deze tot resultaten leiden en 
niet nutteloos blijken te zijn.

Or. it

Motivering

De lidstaten moeten de toepassing van de microkredietfaciliteit op nationaal en lokaal niveau 
via een speciaal aansturingsmechanisme coördineren, wil zij effectief zijn en een duurzaam 
effect hebben op de werkgelegenheid en de sociale integratie.

Amendement 34
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In veel gevallen zijn de 
verstrekkers van microkredieten in 
Europa commerciële banken, en deze 
zouden dan ook belangrijke partners in 
het project moeten worden, met het oog op 
het herstel van het vertrouwen op de 
kredietmarkt, speciaal ten behoeve van 
klanten die geen kredietwaardigheid 
hebben.

Or. en

Motivering

In veel lidstaten worden leningen voor micro-ondernemingen en starters verstrekt door 
commerciële banken. Het hoge risico dat microkredieten met zich meebrengen – in 
combinatie met de huidige liquiditeitscrisis – heeft de banken nog voorzichtiger gemaakt, 
hetgeen tot uiting komt in beperking van de kredietverlening en het vastlopen van de 
kredietsector. Door hen bij het project te betrekken, kan er in de kredietsector schoon schip 
worden gemaakt en kan het vertrouwen worden hersteld.



PE429.667v01-00 12/50 AM\792370NL.doc

NL

Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Microfinancieringsinstellingen 
moeten zich uitsluitend op sociale 
doeleinden richten en zich ertoe 
verbinden de regelgeving in de sector te 
respecteren.

Or. fr

Amendement 36
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Naast de problemen om toegang te 
krijgen tot krediet, vormen sociale 
uitsluiting en onzekerheid de voornaamste 
obstakels voor het opzetten en 
ontwikkelen van micro-ondernemingen. 
De instelling van een Europese 
microfinancieringsfaciliteit kan de 
structuren van de sociale economie 
helpen onderbouwen ter ondersteuning en 
begeleiding van mensen die de trein van 
de maatschappelijke herintegratie hebben 
gemist, en om hen te helpen de minimale 
vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om zich in een duurzaam 
ondernemingsproject te begeven.

Or. fr
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Amendement 37
Traian Ungureanu

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De faciliteit moet zich specifiek 
richten op acties die spill-overeffecten en 
schaalvoordelen kunnen creëren, zodat er 
tussen de gefinancierde economische 
activiteiten een wisselwerking ontstaat die 
resulteert in maximalisering van de 
algemene welvaart.

Or. en

Motivering

Uit recente studies komt naar voren dat er sprake is van een duidelijk positieve correlatie 
tussen de economische activiteiten van met elkaar gelieerde kleine ondernemingen. Gezien 
een en ander zou het creëren van een platform betere garanties bieden voor de verdere 
ontwikkeling van nieuw opgerichte en zich uitbreidende micro-ondernemingen, doordat zij 
weliswaar elkaars concurrent zijn, maar binnen hun sector tegelijkertijd ook tot partners 
kunnen uitgroeien.

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De aanwending van communautaire 
middelen is zinvol en conform de resolutie 
van het Europees Parlement van maart 
2009. Voorts zal één enkele pan-Europese 
faciliteit de hefboomwerking van 
internationale financiële instellingen 
versterken en een versnipperde aanpak 
voorkomen en aldus het 
microkredietaanbod in alle lidstaten 
vergroten. Om te profiteren van de 
ervaring van internationale financiële 
instellingen en met name de Europese 

(5) De aanwending van communautaire 
middelen is zinvol en conform de resolutie 
van het Europees Parlement van maart 
2009. 
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Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds zal de Progress-
microfinancieringsfaciliteit worden 
ingesteld op basis van gemeenschappelijk 
beheer.

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om te bewerkstelligen dat de 
faciliteit daadwerkelijk effect sorteert, 
moeten de in dit besluit vermelde criteria 
inzake de doelstellingen van de faciliteit 
en de daarvoor in aanmerking komende 
acties en begunstigden even zwaar wegen 
als de daartoe van tevoren vast te stellen 
financiële criteria.

Or. en

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De uit de faciliteit gefinancierde acties 
moeten coherent en verenigbaar zijn met 
de andere communautaire 
beleidsonderdelen en in overeenstemming 
zijn met het Verdrag en met alle krachtens 
het Verdrag vastgestelde besluiten. De 
activiteiten van de faciliteit moeten een 
aanvulling vormen op andere door de 
Gemeenschap gefinancierde acties, met 

(6) De uit de faciliteit gefinancierde acties 
moeten coherent en verenigbaar zijn met 
de andere communautaire 
beleidsonderdelen en in overeenstemming 
zijn met het Verdrag en met alle krachtens 
het Verdrag vastgestelde besluiten. De 
activiteiten van de faciliteit moeten een 
aanvulling vormen op andere door de 
Gemeenschap gefinancierde acties, met 
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name de financiële instrumenten van het 
KCI, Jasmine en het Europees Sociaal 
Fonds.

name de financiële instrumenten van het 
KCI, Jasmine, het ELFPO, het EFRO en 
het Europees Sociaal Fonds.

Or. en

Amendement 41
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De met behulp van deze faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
vergezeld gaan van individuele 
begeleiding van de betrokken bedrijven en 
van technische bijstand, zodat de 
duurzaamheid van de ondersteunde acties 
kan worden gewaarborgd. Tevens moeten 
aan de verstrekte microfinancieringen 
aangepaste bankproducten en –diensten 
worden gekoppeld.

Or. fr

Motivering

Begeleiding is van groot belang bij de oprichting van bedrijven in het algemeen en voor de 
met problemen geconfronteerde doelgroepen in het bijzonder.

Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De met behulp van deze faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
voldoen aan de aanbevelingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en 
moeten de mogelijkheid bieden om de 
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ontvangers van microkrediet van advies 
en een adequate financiële opleiding te 
voorzien.

Or. fr

Amendement 43
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om gedaan te krijgen dat de 
faciliteit uiteindelijk optimale resultaten 
oplevert, moeten de lidstaten en de 
Europese Gemeenschap gezamenlijke 
acties ondernemen op het gebied van 
toezicht, implementatie en 
effectbeoordeling, door daartoe nationale 
financiële instrumenten en nationale 
werkgelegenheidsstrategieën in te zetten.

Or. en

Motivering

Naar uit recent onderzoek naar het effect van microfinancieringsprojecten is komen vast te 
staan, blijkt een van de voornaamste bezwaren die daaraan zijn verbonden het ontbreken van 
relevante informatie te zijn en het feit dat de inzet van nationale regeringen soms te wensen 
overlaat. Door nadrukkelijk op de beoogde engagementsverplichting te attenderen, kan het 
risico op asymmetrische informatievoorziening en verlies van gegevens worden 
teruggedrongen, en kan het effect van nieuw op te zetten projecten op dit gebied in de 
toekomst beter worden beoordeeld.
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Amendement 44
Frederic Daerden

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De met behulp van deze faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
gepaard gaan met individuele opleidings-, 
ondersteunings- en 
begeleidingsprogramma’s teneinde 
optimale kansen te creëren voor de 
totstandbrenging van levensvatbare en 
concurrentiebestendige micro-
ondernemingen.

Or. fr

Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De met behulp van deze faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
vergezeld gaan van mentoring- en 
opleidingsprogramma's teneinde optimale 
kansen te creëren voor de 
totstandbrenging van levensvatbare en 
concurrentiebestendige micro-
ondernemingen. Om dat te 
bewerkstelligen, moet voor dergelijke 
maatregelen een specifiek onderdeel van 
de begroting worden gereserveerd. 

Or. en
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Amendement 46
Thomas Händel

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De met behulp van deze faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
vergezeld gaan van mentoring-, 
opleidings-, begeleidings- en andere 
ondersteuningsprogramma's teneinde 
optimale kansen te creëren voor de 
totstandbrenging van levensvatbare en 
duurzame micro-ondernemingen. Deze 
vorm van begeleiding moet op een 
doelgerichte manier worden 
georganiseerd om het opzetten van micro-
ondernemingen in goede banen te leiden. 
Daarnaast moet er ook ondersteuning en 
advies beschikbaar zijn totdat de 
betrokken micro-ondernemingen op eigen 
kracht verder kunnen.

Or. en

Amendement 47
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7bis) Om de doeltreffendheid van deze 
faciliteit te vergroten, moet zij worden 
gecoördineerd en uitgevoerd in 
samenhang met de bestaande Europese en 
nationale financiële instrumenten, met 
adequate sociale bijstandsmaatregelen en 
met de bestaande regionale en lokale 
programma's; eventuele juridische en 
reglementaire belemmeringen voor de 
ontwikkeling van microkrediet moeten 
worden opgeheven.
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Or. fr

Motivering

Coördinatie met andere bestaande programma's en opheffing van belemmeringen voor de 
ontwikkeling van microkrediet zijn van essentieel belang.

Amendement 48
Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7bis) Om de faciliteit effectiever gestalte
te geven, moet zij worden gecoördineerd 
en geïmplementeerd naar het model van 
de reeds bestaande Europese en nationale 
financiële instrumenten en de nationale 
financiële instellingen, en van de 
daarvoor bestaande sociale 
ondersteuningsmaatregelen en regionale 
en locale programma’s.

Or. it

Motivering

Door de faciliteit in te richten naar het model van de 'nationale financiële instellingen’ zal zij 
beter en effectiever kunnen worden ingezet en benut.

Amendement 49
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De faciliteit verschaft communautaire 
middelen om de toegang tot 
microkredieten te verbeteren voor:

De faciliteit verschaft communautaire 
middelen om microfinanciering beter 
beschikbaar te maken voor:
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Or. en

Amendement 50
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De faciliteit verschaft communautaire 
middelen om de toegang tot
microkredieten te verbeteren voor:

De faciliteit verschaft communautaire 
middelen om microkredieten beter 
toegankelijk en beschikbaar te maken
voor:

Or. en

Motivering

De faciliteit moet toegankelijk en tegelijkertijd beschikbaar zijn voor de gebruikers van het 
programma.

Amendement 51
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen en hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of zich 
als zelfstandige wensen te vestigen;

(a) personen die hun baan dreigen te 
verliezen of die problemen hebben met het 
vinden van werk of om de arbeidsmarkt 
opnieuw te betreden en hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of zich 
als zelfstandige wensen te vestigen;

Or. en
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Amendement 52
Nadja Hirsch

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die hun baan verloren 
hebben of dreigen te verliezen en hun 
eigen micro-onderneming wensen op te 
richten of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(a) personen wier baan in gevaar is of die 
bij het betreden van de arbeidsmarkt of bij 
herintreding problemen ondervinden en
hun eigen micro-onderneming wensen op 
te richten of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

Or. de

Amendement 53
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen en hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of zich 
als zelfstandige wensen te vestigen;

(a) werklozen of personen die hun baan 
dreigen te verliezen en hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of zich 
als zelfstandige wensen te vestigen;

Or. es

Motivering

De faciliteit moet zich richten op mensen die werkloos zijn, ongeacht of zij al eerder een baan 
hebben gehad of niet. Ook nieuwkomers op de arbeidsmarkt moeten steun krijgen om hen in 
staat stellen gemakkelijker een baan te vinden.
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Amendement 54
Sergio Gaetano Cofferati en Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het instrument verstrekt de nodige 
communautaire middelen voor de toegang 
tot microkredieten, waarbij het bieden van 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
actief wordt bevorderd.

Or. it

Motivering

Het is van belang dat ook vrouwen in staat worden gesteld adequaat gebruik te maken van 
microkredieten, aangezien zij zwaarder worden gediscrimineerd en bijzonder kwetsbaar zijn 
doordat zij het niet alleen moeilijk hebben om tot de arbeidsmarkt door te dringen en hun 
baan te houden, maar ook om toegang te krijgen tot de traditionele kredietmarkt. 

Amendement 55
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit 
te breiden, of zich als zelfstandige wensen 
te vestigen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van potentiële discriminatie als gevolg van de expliciete vermelding van alle 
doelgroepen.
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Amendement 56
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(b) kansarme personen of mensen die met 
sociale uitsluiting worden bedreigd, die 
hun eigen micro-onderneming wensen op 
te richten of uit te breiden, of zich als 
zelfstandige wensen te vestigen,

Or. es

Motivering

In het voorstel mag niet nader worden gepreciseerd welke specifieke groepen als kansarm 
moeten worden beschouwd. Aangezien de economische en sociale situatie van land tot land 
verschilt, moeten de lidstaten over een zekere mate van flexibiliteit kunnen beschikken om te 
bepalen welke groepen als kansarm moeten worden beschouwd, rekening houdend met hun 
specifieke kenmerken. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan mensen die met 
sociale uitsluiting worden bedreigd.

Amendement 57
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(b) kansarme personen, mensen die geen 
toegang krijgen tot de traditionele 
kredietmarkt en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

Or. en
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Amendement 58
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(b) kansarme personen die met sociale 
uitsluiting worden bedreigd en die geen 
kredietwaardigheid en geen 
kapitaalmiddelen hebben of die hun eigen 
micro-onderneming wensen op te richten 
of uit te breiden, of zich als zelfstandige 
wensen te vestigen;

Or. en

Amendement 59
Sylvana Rapti

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, of zich als zelfstandige wensen te 
vestigen;

(b) met sociale uitsluiting bedreigde
kansarme personen die geen toegang 
hebben tot de traditionele kredietmarkt en 
die hun eigen micro-onderneming wensen 
op te richten of uit te breiden, of zich als 
zelfstandige wensen te vestigen;

Or. el

Motivering

Het risico van sociale uitsluiting blijft een belangrijke factor, maar is moeilijk te meten. Het 
inlassen van de woorden "die geen toegang hebben tot de traditionele kredietmarkt" geeft de 
oorspronkelijke doelstelling – het zonder uitzondering definiëren om welke kwetsbare 
groepen het gaat – meer inhoud.
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Amendement 60
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie en micro-ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in 
productieactiviteiten en diensten waarvoor 
speciale vaardigheden zijn vereist en die 
personen in dienst hebben die hun baan 
verloren hebben of die kansarme personen 
in dienst hebben.

Or. it

Motivering

Om mensen te beschermen die hun baan verloren hebben of die moeilijk toegang kunnen 
krijgen tot de arbeidsmarkt of tot de traditionele kredietmarkt, is het van belang dat de 
microkredietfaciliteit ook toegankelijk wordt gesteld voor micro-ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn of zich aan het specialiseren zijn in productieactiviteiten en diensten 
waarvoor speciale vaardigheden zijn vereist en die uiteindelijk duurzame kwalificaties 
kunnen opleveren voor degenen die daar werkzaam zijn.

Amendement 61
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie waarvan de niet-winstgevende 
activiteiten zijn gericht op sociale 
reïntegratie, sociale begeleiding, opleiding 
van werklozen en, meer in het algemeen, 
de totstandbrenging van een 
bedrijfsvriendelijk klimaat.

Or. fr
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Amendement 62
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen die personen in 
dienst hebben die met sociale uitsluiting 
worden bedreigd.

Or. en

Motivering

De gewijzigde tekst creëert meer begrip voor de doelgroepen die voor financiering in 
aanmerking komen en maakt dat zij zich beter in de gehanteerde criteria kunnen vinden.

Amendement 63
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Artikel 2– lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
personen in dienst hebben die moeilijk 
toegang kunnen krijgen tot de traditionele 
financiële dienstensector.

Or. en

Motivering

De specifieke vermelding van “jongeren” is te restrictief en sluit andere kwetsbare groepen in 
de samenleving uit.
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Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen in de sociale en 
solidaire economie die personen in dienst 
hebben die hun baan verloren hebben of 
die kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

Or. en

Amendement 65
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen, waaronder ook 
ondernemingen in de sociale economie,
die werklozen, kansarme personen of 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
bedreigd in dienst nemen.

Or. es

Motivering

Het doel van het besluit is het bevorderen van werkgelegenheid en sociale integratie. Door 
dat doel te beperken tot één enkele categorie van micro-ondernemingen zou de kans op succes 
kleiner worden.
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Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de faciliteit voor de periode 
van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 100 miljoen euro.

1. De financiële bijdrage uit de EU-
begroting voor de faciliteit voor de periode 
van 1 januari 2010 tot en met 31 december 
2013 bedraagt 150 miljoen euro, waarvan 
15 miljoen euro is bestemd voor 
begeleidende maatregelen in de vorm van 
bijvoorbeeld opleiding en
capaciteitsopbouw.

Or. en

Amendement 67
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De financiële bijdrage dekt de volledige
kosten van de faciliteit, met inbegrip van 
de beheersprovisies voor de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen die de communautaire 
bijdrage beheren, alsmede alle andere 
subsidiabele kosten.

4. De financiële bijdrage dekt alle 
subsidiabele kosten van de faciliteit.

Or. en
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Amendement 68
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De financiële bijdrage dekt de volledige 
kosten van de faciliteit, met inbegrip van 
de beheersprovisies voor de in artikel 5, lid 
2, bedoelde internationale financiële 
instellingen die de communautaire bijdrage 
beheren, alsmede alle andere subsidiabele 
kosten.

4. De financiële bijdrage dekt de volledige 
kosten van de faciliteit, met inbegrip van 
de beheersprovisies voor de in artikel 5, lid 
2, bedoelde internationale financiële 
instellingen die de communautaire bijdrage 
beheren, alsmede de kosten van technische 
bijstand voor de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde openbare en particuliere 
instanties en alle andere subsidiabele 
kosten.

Or. fr

Motivering

Het aspect technische bijstand is niet meegenomen in het voorstel van de Commissie, hoewel 
de verbetering van de capaciteiten van microkredietbemiddelaars van vitaal belang is voor 
hun functioneren.

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 4– lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) steunmaatregelen, zoals 
communicatieactiviteiten, toezicht, 
controle, audit en evaluatie die 
rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de 
daadwerkelijke en doeltreffende 
tenuitvoerlegging van dit besluit en voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan.

(d) steunmaatregelen, zoals 
communicatieactiviteiten, toezicht, 
controle, audit en evaluatie die 
noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke 
en doeltreffende tenuitvoerlegging van dit 
besluit en voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan.

Or. en
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Amendement 70
Thomas Händel

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) mentoring-, opleidings-, 
begeleidings- en andere 
ondersteuningsprogramma's teneinde de 
mogelijkheden voor het creëren van 
levensvatbare en duurzame micro-
ondernemingen te optimaliseren. Deze 
vorm van begeleiding moet op een 
doelgerichte manier worden 
georganiseerd om het opzetten van micro-
ondernemingen in goede banen te leiden, 
in die zin dat de 
ondersteuningsmaatregelen beschikbaar 
moeten zijn voordat de betrokken micro-
ondernemingen worden opgericht en 
totdat zij op eigen kracht verder kunnen.

Or. en

Amendement 71
Traian Ungureanu en Pascale Gruny

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De faciliteit moet zich richten op 
financiering van de capaciteitsopbouw 
van doelgroepen, zodat de gedane 
uitgaven meer effect sorteren.

Or. en

Motivering

Gezien de grote vraag naar microbedrijfsfinanciering is de faciliteit te beschouwen als een 
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goede voorzorgsmaatregel om de doelmatige besteding van middelen te garanderen met het 
oog op de te bereiken langetermijnresultaten.

Amendement 72
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten.

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten, alsmede 
aan kredietcoöperaties.

Or. en

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten.

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde nationale en 
plaatselijke openbare en particuliere 
instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten.

Or. it

Motivering

Plaatselijke instanties moeten adequaat worden betrokken bij de microkredietverlening en de 
selectie van de begunstigden.
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Amendement 74
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten.

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties, met inbegrip van 
onder democratische controle staande 
coöperatieve financiële instellingen die 
microfinanciering verstrekken aan 
personen en micro-ondernemingen in de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 75
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten.

2. De faciliteit staat open voor in de 
lidstaten gevestigde openbare en 
particuliere instanties die microfinanciering 
verstrekken aan personen en micro-
ondernemingen in de lidstaten. Deze 
instanties moeten aantonen dat zij zo 
transparant mogelijk functioneren en zij 
maken hun daadwerkelijke jaarlijkse 
rentepercentages bekend. Zij publiceren 
minstens eenmaal om de twee jaar een 
verslag waarin de gegevens inzake de 
benutting van de faciliteit worden 
beschreven en geanalyseerd.

Or. fr
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Amendement 76
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De openbare en particuliere 
instanties in de lidstaten die toegang 
bieden tot de faciliteit ontwikkelen nadere 
richtsnoeren omtrent de voorwaarden 
waaraan de eindbegunstigden moeten 
voldoen en werken nauw samen met de 
organisaties die begeleiding en 
trainingsprogramma's verzorgen voor de 
eindbegunstigden, zodat levensvatbare en 
concurrentiebestendige micro-
ondernemingen ontstaan. Tot deze 
lichamen behoren ook de 
maatschappelijke organisaties die 
samenwerken met de in artikel 2 beoogde 
doelgroepen.

Or. en

Amendement 77
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten behoeve van de 
eindbegunstigden ontwikkelen de 
openbare en particuliere instanties in de 
lidstaten die toegang bieden tot de 
faciliteit nadere richtsnoeren omtrent de 
voorwaarden waaraan de 
eindbegunstigden moeten voldoen en 
werken zij nauw samen met de 
organisaties die begeleiding en 
trainingsprogramma’s verzorgen, alsook 
met de relevante nationale organisaties 
die de mensen welke deel uitmaken van de 
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met de programma’s voor 
eindbegunstigden beoogde doelgroepen 
officieel vertegenwoordigen met het oog 
op de totstandbrenging van 
concurrentiebestendige en stabiele micro-
ondernemingen.

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 78
Sergio Gaetano Cofferati en Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De met behulp van de faciliteit 
gefinancierde maatregelen moeten 
vergezeld gaan van mentoring- en 
opleidingsprogramma’s.

Or. it

Motivering

Het is van essentieel belang dat microkredietfinanciering gepaard gaat met een adequate 
begeleiding en opleiding, zodat de faciliteit de gewenste resultaten oplevert in termen van 
effectiviteit en sociale integratie.
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Amendement 79
Thomas Händel

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het stimuleren en versterken 
van de sociale economie.

Or. en

Amendement 80
Thomas Händel

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het gebruik van de 
financieringsmogelijkheden in het kader 
van deze faciliteit is volledig vrijwillig en 
mensen mogen in geen geval worden 
gedwongen de faciliteit te gebruiken op 
straffe van intrekking of verlaging van 
sociale uitkeringen. 

Or. en

Amendement 81
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie met de in artikel 4, lid 2, 
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internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank 
(EIB) en het Europees Investeringsfonds 
(EIF), overeenkomstig artikel 53 
quinquies van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad en 
artikel 43 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de 
Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit met nationale regelingen te 
zorgen.

bedoelde selectie van openbare en 
particuliere instanties die 
microfinanciering verstrekken 
overeenkomsten tot vaststelling van hun 
verplichtingen om conform de in artikel 2 
bepaalde doelstellingen gebruik te maken
van de middels de faciliteit beschikbaar 
gestelde middelen en om informatie te 
verschaffen voor de opstelling van de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde jaarverslagen.
Deze overeenkomsten tussen de 
Commissie en de instanties die 
microkredieten verschaffen bevatten 
gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit en coördinatie met
bestaande Europese en nationale
financieringsinstrumenten, gerichte 
sociale ondersteuningsmaatregelen en 
regionale en lokale programma's.

Or. en

Motivering

Het inlassen van een tussenfase voor de sluiting van overeenkomsten met internationale 
financiële instellingen is een overbodige stap, die onnodige bureaucratische rompslomp 
veroorzaakt en politieke controle bemoeilijkt. Gezien de geringe omvang van dit 
proefinitiatief, zou het veel efficiënter zijn om een gedecentraliseerde structuur van nationale 
microfinancieringsaanbieders te creëren. Deze gedecentraliseerde aanpak werd bijvoorbeeld 
met succes toegepast bij het programma Jeugd voor Europa.

Amendement 82
Csaba Őry

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
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onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit met nationale regelingen te 
zorgen.

onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken,
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit en coördinatie met
bestaande Europese en nationale
financieringsinstrumenten te zorgen.

Or. en

Motivering

Additionaliteit is niet alleen op nationaal, maar ook op Europees niveau van groot belang.

Amendement 83
David Casa

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
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met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit met nationale regelingen te 
zorgen.

met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit en coördinatie met
bestaande Europese en nationale
financieringsinstrumenten, gerichte 
sociale ondersteuningsmaatregelen en 
regionale en lokale programma’s te 
zorgen. Ter wille van een gelijkmatige 
spreiding en een eerlijke verdeling tussen 
de lidstaten, moet elke lidstaat in het 
kader van de faciliteit vooraf 
gegarandeerd een minimaal bedrag 
worden toegewezen.   

Or. en

Amendement 84
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met 
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit met nationale regelingen te 
zorgen.

2. Voor de tenuitvoerlegging van de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde acties, met 
uitzondering van de in artikel 4, lid 1, 
onder d), bedoelde steunmaatregelen, sluit 
de Commissie overeenkomsten met
internationale financiële instellingen, met 
name met de Europese Investeringsbank
(EIB) en het Europees Investeringsfonds
(EIF), overeenkomstig artikel 53 quinquies 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad en artikel 43 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie. Deze overeenkomsten 
bevatten gedetailleerde bepalingen voor de 
uitvoering van de hun toevertrouwde taken, 
met inbegrip van de noodzaak voor 
additionaliteit en coördinatie met
bestaande Europese en nationale
financieringsinstrumenten, gerichte 
sociale ondersteuningsmaatregelen en 
regionale en lokale programma's te 
zorgen. In deze overeenkomsten moet 
voorts worden bepaald dat de bewuste 



AM\792370NL.doc 39/50 PE429.667v01-00

NL

instellingen de middelen aan anderen ten 
goede moeten laten komen ter bereiking 
van de doelstellingen van artikel 2 en ter 
uitvoering van de in artikel 4 bedoelde 
acties.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat de financiële instellingen die zijn belast 
met het beheer van de faciliteit nadrukkelijk worden verplicht de doelstellingen van de 
artikelen 2 en 4 te helpen verwezenlijken.

Amendement 85
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde internationale 
financiële instellingen kunnen de 
ontvangen opbrengsten, met inbegrip van 
dividenden en vergoedingen, gedurende 
een periode van zes jaar na de begindatum 
van de faciliteit opnieuw investeren in 
acties als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 
a), b) en c). Bij afsluiting van de faciliteit 
wordt het aan de Europese 
Gemeenschappen verschuldigde saldo 
teruggestort in de algemene begroting van 
de Europese Unie.

3. De in lid 2 bedoelde internationale 
financiële instellingen moeten de 
ontvangen opbrengsten, met inbegrip van 
dividenden en vergoedingen, gedurende 
een periode van zes jaar na de begindatum 
van de faciliteit opnieuw investeren in 
acties als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 
a), b) en c). Bij afsluiting van de faciliteit 
wordt het aan de Europese 
Gemeenschappen verschuldigde saldo 
teruggestort in de algemene begroting van 
de Europese Unie.

Or. en



PE429.667v01-00 40/50 AM\792370NL.doc

NL

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde 
internationale financiële instellingen 
sluiten schriftelijke overeenkomsten met 
de in artikel 4, lid 2, bedoelde openbare en 
particuliere verstrekkers van 
microfinanciering, waarin deze laatste 
verplicht worden de uit de faciliteit
beschikbaar gestelde middelen aan te 
wenden overeenkomstig de doelstellingen 
van artikel 2 en informatie te verstrekken 
ten behoeve van de opstelling van de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde jaarverslagen.

4. De aanbieders van microfinanciering 
worden geselecteerd aan de hand van 
vooraf vast te stellen financiële criteria en 
op basis van de in de artikelen 2 en 4 van 
deze besluiten neergelegde criteria 
betreffende de doelstellingen van de 
faciliteit en de voor steun in aanmerking 
komende acties en begunstigden.

Or. en

Motivering

Aangezien de faciliteit duidelijk is bedoeld om de sociale integratie en cohesie van kansarme 
doelgroepen te verbeteren, is het van belang dat de gehanteerde selectiecriteria niet 
hiërarchisch worden ingedeeld in de zin dat financiële criteria het zwaarst wegen, maar dat 
de financiële criteria en de criteria die voortvloeien uit de artikelen 2 en 4 van het besluit in 
gelijke mate bepalend zijn.

Amendement 87
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde 
internationale financiële instellingen 
sluiten schriftelijke overeenkomsten met de 
in artikel 4, lid 2, bedoelde openbare en 
particuliere verstrekkers van 
microfinanciering, waarin deze laatste 
verplicht worden de uit de faciliteit 
beschikbaar gestelde middelen aan te 

4. De in lid 2 van dit artikel bedoelde 
internationale financiële instellingen 
sluiten schriftelijke overeenkomsten met de 
in artikel 4, lid 2, bedoelde openbare en 
particuliere verstrekkers van 
microfinanciering, met inbegrip van 
democratisch gecontroleerde coöperatieve 
kredietinstellingen, waarbij deze laatste 
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wenden overeenkomstig de doelstellingen 
van artikel 2 en informatie te verstrekken 
ten behoeve van de opstelling van de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde jaarverslagen.

verplicht worden de uit de faciliteit 
beschikbaar gestelde middelen aan te 
wenden overeenkomstig de doelstellingen 
van artikel 2 en informatie te verstrekken 
ten behoeve van de opstelling van de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde jaarverslagen.

Or. en

Amendement 88
Sergio Gaetano Cofferati en Silvia Costa

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen een nationaal 
contactpunt instellen met het oog op de 
praktische coördinatie van de 
microkredietfaciliteit. Het contactpunt 
heeft tot taak de faciliteit ruimere 
bekendheid te geven onder potentiële 
begunstigden, evaluatie- en 
monitoringactiviteiten te ontwikkelen, met 
de plaatselijke instanties samen te werken 
om een en ander op het lokaal 
economisch ontwikkelingsbeleid af te 
stemmen en de uitwisseling van 
informatie en optimale praktijken op 
nationaal en Europees niveau te 
bevorderen.

Or. it

Motivering

Wil de microkredietfaciliteit effectief zijn, duurzame resultaten opleveren, potentiële 
begunstigden kunnen bereiken en ten behoeve van het economisch beleid en de lokale 
ontwikkeling kunnen worden ingezet, zou het wenselijk zijn dat de lidstaten een nationaal
contactpunt instellen voor de coördinatie en evaluatie van en het toezicht op alle uitgevoerde 
acties, opdat deze tot waardevolle resultaten leiden en niet nutteloos blijken te zijn.
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Amendement 89
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontvangt van de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen met een beschrijving 
van de ondersteunde activiteiten uit het 
oogpunt van financiële uitvoering, 
verdeling van de middelen over sectoren en 
begunstigden, ingediende aanvragen, 
gesloten overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact.

1. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad de in artikel 5, lid 2, 
bedoelde jaarlijkse uitvoeringsverslagen
voor met een beschrijving van de 
ondersteunde activiteiten uit het oogpunt 
van financiële uitvoering, verdeling van de 
middelen over sectoren en begunstigden,
goedgekeurde of afgewezen aanvragen, 
gesloten overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact daarvan.

Or. en

Amendement 90
Jean Lambert

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontvangt van de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen met een beschrijving 
van de ondersteunde activiteiten uit het 
oogpunt van financiële uitvoering, 
verdeling van de middelen over sectoren en 
begunstigden, ingediende aanvragen, 
gesloten overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact.

1. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen voor die zijn 
gebaseerd op de verslagen van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen met een beschrijving van de 
ondersteunde activiteiten uit het oogpunt 
van financiële uitvoering, verdeling van de 
middelen over sectoren en begunstigden,
goedgekeurde of afgewezen aanvragen, 
gesloten overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact daarvan.

Or. en
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Amendement 91
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling van de middelen over
sectoren en begunstigden, ingediende 
aanvragen, gesloten overeenkomsten, 
gefinancierde maatregelen, resultaten en, 
indien mogelijk, de impact.

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling en toegankelijkheid
van de middelen voor de sectoren en 
begunstigden, ingediende aanvragen, 
gesloten overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen, resultaten en, indien 
mogelijk, de impact daarvan.

Or. en

Amendement 92
Jean-Luc Bennahmias en Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
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met name het ESF, worden gefinancierd. met name het ESF, worden gefinancierd. 
Het bevat ook per activiteit 
gespecificeerde informatie over de 
ontwikkeling en uitbreiding van micro-
ondernemingen in de sociale economie 
die een beroep hebben gedaan op de 
Europese microfinancieringsfaciliteit.

Or. fr

Amendement 93
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd. 

2. Met ingang van 2011, doch uiterlijk 12 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit dient de Commissie elk jaar vóór 31 
mei een kwantitatief en kwalitatief 
jaarverslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad over de activiteiten die het 
voorgaande jaar op grond van dit besluit 
zijn ondernomen. Het jaarverslag is 
gebaseerd op de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringsverslagen en heeft in hoofdzaak 
betrekking op de behaalde resultaten; het 
bevat met name informatie over de 
ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd. 

Or. en



AM\792370NL.doc 45/50 PE429.667v01-00

NL

Amendement 94
Nadja Hirsch

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

2. De Commissie dient elk jaar vóór 31 
mei een kwantitatief en kwalitatief 
jaarverslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad over de activiteiten die het 
voorgaande jaar op grond van dit besluit 
zijn ondernomen. Het jaarverslag is 
gebaseerd op de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringsverslagen en heeft in hoofdzaak 
betrekking op de vraag in hoeverre de 
lidstaten van de faciliteit gebruik hebben 
gemaakt en op de behaalde resultaten, 
alsook op de duurzaamheid van de 
bereikte resultaten, die aan een evaluatie 
moet worden onderworpen; het bevat met 
name informatie over de goedgekeurde en 
afgewezen aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

Or. de

Motivering

In het kader van de jaarverslagen moet een evaluatie worden opgemaakt van de resultaten, 
waarin aspecten aan de orde komen zoals de insolventie van ondersteunde kleine en 
middelgrote ondernemingen en het percentage van de beroepsbevolking dat voordien 
werkloos was, en waarin wordt geëvalueerd hoe duurzaam de bereikte resultaten wellicht 
zullen zijn.
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Amendement 95
Csaba Őry

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 
Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

2. Met ingang van 2011, doch uiterlijk 12 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit dient de Commissie elk jaar vóór 31 
december een kwantitatief en kwalitatief 
jaarverslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad over de activiteiten die het 
voorgaande jaar op grond van dit besluit 
zijn ondernomen. Het jaarverslag is 
gebaseerd op de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringsverslagen en heeft in hoofdzaak 
betrekking op de behaalde resultaten; het 
bevat met name informatie over de 
ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

Or. en

Motivering

De exacte datum van inwerkingtreding van het besluit kan nog niet worden bepaald.

Amendement 96
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op basis van dit jaarverslag neemt 
de Commissie de nodige initiatieven om 
de bevordering en het gebruik van en de 
toegang tot deze faciliteit in de gehele 
Europese Unie te waarborgen voor 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
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bedreigd. 

Or. fr

Motivering

Uit het jaarverslag moet de nodige lering worden getrokken.

Amendement 97
Sylvana Rapti

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het jaarverslag als 
uitgangspunt zal de Commissie trachten te 
waarborgen dat eenieder die met sociale 
uitsluiting wordt bedreigd en geen 
toegang heeft tot de traditionele 
kredietmarkt, in de gehele Europese Unie 
van de faciliteit gebruik kan maken.

Or. el

Motivering

Het risico van sociale uitsluiting blijft een belangrijke factor, maar is moeilijk te meten. Het 
inlassen van de woorden "die geen toegang hebben tot de traditionele kredietmarkt" geeft de 
oorspronkelijke doelstelling – het zonder uitzondering definiëren om welke kwetsbare 
groepen het gaat – meer inhoud.

Amendement 98
Traian Ungureanu

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op basis van het jaarverslag past de 
Commissie het besluit waar nodig aan om 
te zorgen dat het voldoet aan de in artikel 
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2 omschreven doelstellingen.

Or. en

Motivering

Indien het besluit niet voldoet aan zijn doelstellingen, moet de Commissie de nodige 
voorzieningen treffen om het te verbeteren.

Amendement 99
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aan de hand van het jaarverslag 
treft de Commissie de nodige 
voorzieningen om te zorgen dat de 
faciliteit in de gehele Unie beschikbaar is 
voor degenen die geen toegang hebben tot 
de traditionele kredietmarkt.

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op basis van het jaarverslag past de 
Commissie het besluit waar nodig aan om 
te zorgen dat het voldoet aan de in artikel 
2 omschreven doelstellingen.

Or. en

Motivering

Indien het besluit niet voldoet aan zijn doelstellingen, moet de Commissie de nodige 
voorzieningen treffen om het te verbeteren.
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Amendement 101
Pervenche Berès

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
evaluatie wordt voltooid vier jaar na het 
begin van de faciliteit en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende 
mandaat. Bij de eindevaluatie wordt met 
name onderzocht in welke mate de 
faciliteit als geheel haar doelstellingen 
heeft bereikt.

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen tussentijdse 
evaluaties uit. De tussentijdse evaluaties 
dienen na de instelling van de faciliteit om 
de twee jaar plaats te vinden. In 2015 legt 
de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een evaluatie voor 
op basis waarvan deze beide instellingen 
een besluit nemen over de verdere 
ontwikkeling van de faciliteit. In deze 
evaluatie wordt met name onderzocht in 
welke mate de faciliteit als geheel haar 
doelstellingen heeft bereikt.

Or. fr

Motivering

Het ware wenselijk dat deze faciliteit een langetermijnkarakter krijgt. Daartoe moet in 2015 
een evaluatie worden opgemaakt om te zien of de doelstellingen van de faciliteit zijn 
verwezenlijkt. Om de twee jaar moeten tussentijdse evaluaties plaatsvinden. 

Amendement 102
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
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evaluatie wordt voltooid vier jaar na het 
begin van de faciliteit en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende mandaat. 
Bij de eindevaluatie wordt met name 
onderzocht in welke mate de faciliteit als 
geheel haar doelstellingen heeft bereikt. 

evaluatie wordt om de twee jaar na het 
begin van de faciliteit voltooid en strekt tot 
aanvulling van de jaarverslagen en de 
eindevaluatie uiterlijk één jaar na afloop 
van het aan de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
internationale financiële instellingen 
verleende mandaat. Bij de eindevaluatie 
wordt met name onderzocht in welke mate 
de faciliteit als geheel haar doelstellingen 
heeft bereikt. 

Or. en

Amendement 103
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van de tweede tussentijdse 
evaluatie besluiten het Europees 
Parlement en de Raad of de 
geldigheidsduur van de faciliteit moet 
worden verlengd.

Or. en


