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Poprawka 21
Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komunikat Komisji z 24 maja 2006 r. 
zatytułowany „Upowszechnianie godnej 
pracy dla wszystkich – Wkład Unii w 
realizację programu godnej pracy na 
świecie” (COM(2006)0249) wskazał na 
wagę godnej pracy dla wszystkich, co 
potwierdzono również w rezolucji 
Parlamentu z dnia 23 maja 2007 r.,

Or. en

Poprawka 22
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu oraz tych, którzy nie mają 
zdolności kredytowej, ani zasobów 
kapitałowych i w związku z tym nie mają 
dostępu do kredytów.

Or. en
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Poprawka 23
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży i 
dostępności mikrokredytów w 
wystarczającej skali i w rozsądnych 
terminach, aby zaspokoić wysokie 
zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

Or. en

Poprawka 24
Sergio Gaetano Cofferati i Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu oraz podmiotów wykluczonych z 
tradycyjnego rynku kredytowego, tj. osób 
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które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

bezrobotnych lub w trudnej sytuacji, w tym 
osób młodych, które są skłonne założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo, np. 
jednoosobową działalność gospodarczą, ale 
nie mają dostępu do kredytów, przy czym 
należy aktywnie dążyć do zapewnienia 
równych szans wśród kobiet i mężczyzn w 
dostępie do instrumentów mikrokredytów.

Or. it

Poprawka 25
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu oraz podmiotów wykluczonych z 
tradycyjnego rynku kredytowego, tj. osób 
bezrobotnych lub w trudnej sytuacji, w tym 
młodzieży, które są skłonne założyć lub 
rozwijać mikroprzedsiębiorstwo, np. 
jednoosobową działalność gospodarczą, ale 
nie mają dostępu do kredytów.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej ogólne określenie grupy docelowej jest korzystniejsze.
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Poprawka 26
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych, 
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych, które są 
skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

Or. en

Uzasadnienie

Wyliczanie potencjalnych grup wchodzących w skład docelowego zbioru osób, które będą 
mogły korzystać z tych kredytów, wywołuje nowe dyskusje dotyczące dyskryminacji. W celu 
uniknięcia takiej sytuacji uważamy, że korzystniej będzie adresować pomoc do ogólnej grupy 
docelowej dotkniętej obecnie kryzysem.  

Poprawka 27
Thomas Mann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W Unii Europejskiej część 
mikrokredytów dla osób w niekorzystnej 
sytuacji udzielają niekomercyjne 
instytucje mikrofinansowe oraz banki 
zaangażowane społecznie. 
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Poprawka 28
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Większa oferta mikrokredytów 
adresowana do osób w trudnej sytuacji, 
które nie posiadają dostępu do kredytów, 
nie może stanowić remedium na 
nieprawidłowości rynku bankowego, które 
należałoby zlikwidować.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwój mikrokredytów powinien być instrumentem dodatkowym, ale nie alternatywnym 
wobec tradycyjnego rynku bankowego. Występujące na nim nieprawidłowości nie mogą być 
przemilczane ani rozwiązane za pomocą mikrokredytów. 

Poprawka 29
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Mikrokredyty jest w stanie oferować 
wiele instytucji komercyjnych i 
niekomercyjnych. W UE większości 
mikrokredytów dla osób w niekorzystnej 
sytuacji udzielają niekomercyjne 
instytucje mikrofinansowe oraz społecznie 
zaangażowane komercyjne instytucje 
finansowe; podmioty tych kategorii 
oferujące mikrokredyty potrzebują 
większego wsparcia, aby mogły sprostać 
obecnemu poziomowi popytu.
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Poprawka 30
Alejandro Cercas i Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W Unii Europejskiej większości 
mikrokredytów dla osób w niekorzystnej 
sytuacji udzielają niekomercyjne 
instytucje mikrofinansowe oraz społecznie 
zaangażowane banki, które w związku z 
tym wymagają większego wsparcia, aby 
mogły zaspokoić obecny poziom popytu.

Or. en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym 
ludziom młodym. Oprócz istniejących 
instrumentów konieczne są konkretne 
działania w celu dalszej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wsparcie działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego oraz innych 
międzynarodowych instytucji finansowych
bez uszczerbku dla działań państw 
członkowskich. Komisja w związku z tym 

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, którzy
nie mają zdolności kredytowej, ani 
zasobów kapitałowych i w związku z tym 
nie mają dostępu do kredytów. Oprócz 
istniejących instrumentów konieczne są 
konkretne działania w celu dalszej 
poprawy spójności gospodarczej i 
społecznej bez uszczerbku dla działań
państw członkowskich. Komisja w 
związku z tym zapowiedziała wniosek 
dotyczący stworzenia nowego instrumentu 
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zapowiedziała wniosek dotyczący 
stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw.

mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, socjalnej i solidarnej
gospodarki oraz mikroprzedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 32
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym 
ludziom młodym. Oprócz istniejących 
instrumentów konieczne są konkretne 
działania w celu dalszej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wsparcie działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego oraz innych 
międzynarodowych instytucji finansowych 
bez uszczerbku dla działań państw 
członkowskich. Komisja w związku z tym 
zapowiedziała wniosek dotyczący 
stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw.

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, tzn. 
osobom mającym trudności w dostępie do 
tradycyjnych usług finansowych.  Oprócz 
istniejących instrumentów konieczne są 
konkretne działania w celu dalszej 
poprawy spójności gospodarczej i 
społecznej poprzez wsparcie działań 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
oraz innych międzynarodowych instytucji 
finansowych bez uszczerbku dla działań 
państw członkowskich. Komisja w 
związku z tym zapowiedziała wniosek 
dotyczący stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
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mikroprzedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” jest niejasny i mógłby zostać mylnie 
zinterpretowany. Włączenie konkretnie „młodych” ludzi jest zbyt restrykcyjne i nie pozwala 
na włącznie innych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poprawka 33
Sergio Gaetano Cofferati i Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym 
ludziom młodym. Oprócz istniejących 
instrumentów konieczne są konkretne 
działania w celu dalszej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wsparcie działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego oraz innych 
międzynarodowych instytucji finansowych 
bez uszczerbku dla działań państw 
członkowskich. Komisja w związku z tym 
zapowiedziała wniosek dotyczący 
stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw.

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym 
ludziom młodym. Oprócz istniejących 
instrumentów konieczne są konkretne 
działania w celu dalszej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wsparcie działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego oraz innych 
międzynarodowych instytucji finansowych 
bez uszczerbku dla działań państw 
członkowskich. Komisja w związku z tym 
zapowiedziała wniosek dotyczący 
stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw. W celu 
zagwarantowania skuteczności 
Instrumentu mikrokredytu, jego trwałych 
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rezultatów, docierania przezeń do 
potencjalnych beneficjentów oraz 
pełnienia roli części składowej polityki 
gospodarczej i lokalnego rozwoju 
pożądane jest, by poszczególne państwa 
członkowskie ustanowiły krajowe punkty 
kontaktowe, które będą koordynować, 
oceniać i monitorować wszystkie 
wdrażane działania w celu zapewnienia, 
że są one należycie pożytkowane i nie 
dochodzi do ich marnotrawienia.

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest, by państwa członkowskie koordynowały – za pośrednictwem specjalnego 
punktu kontaktowego – wdrażanie Instrumentu mikrokredytu na poziomie krajowym i 
lokalnym, jeżeli Instrument ten ma być skuteczny i przynosić trwałe rezultaty w dziedzinie 
zatrudnienia i integracji społecznej.

Poprawka 34
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W Europie w wielu przypadkach 
mikrokredytów udzielają baki komercyjne, 
stąd powinny one stać się istotnym 
partnerem w ramach tego projektu w celu 
przywrócenia zaufania na rynku 
kredytowym oraz z myślą głównie o 
konsumentach, którzy nie mają zdolności 
kredytowej.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich kredyty dla mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność udzielane są przez banki komercyjne. Wysokie ryzyko, jakie w 
połączeniu z obecnym brakiem płynności finansowej przedstawiają mikrokredyty, skłoniło 
banki do jeszcze większej ostrożności w ich działaniach, co znalazło odbicie w ograniczeniu 
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udzielania kredytów oraz zablokowaniu sektora kredytowego. Dzięki zaangażowaniu 
komercyjnych banków w ten projekt wyjaśniona zostanie sytuacja dotycząca kredytów oraz 
przywrócone zostanie zaufanie.

Poprawka 35
Jean-Luc Bennahmias i Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Instytucje oferujące 
mikrofinansowanie powinny realizować 
wyłącznie zadania społeczne i zobowiązać 
się do przestrzegania norm regulujących 
ten sektor.

Or. fr

Poprawka 36
Jean-Luc Bennahmias and Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 b) Poza trudnościami w dostępie do 
kredytów, głównymi przeszkodami w 
tworzeniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
są wykluczenie społeczne i niepewność. 
Europejski system mikrofinansowania 
może przyczynić się do wsparcia struktur 
gospodarki społecznej, które pomagają 
osobom wykluczonym i towarzyszą im w 
trakcie ich reintegracji społecznej, oraz 
które ułatwiają im dostęp do szkoleń, 
dzięki którym mogą nabyć wymagane 
umiejętności niezbędne do trwałego 
zaangażowania się w projekt 
przedsiębiorstwa.

Or. fr
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Poprawka 37
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Instrument powinien koncentrować 
się na tych działaniach, które wytwarzają 
szereg korzystnych rezultatów w innych 
sektorach oraz ekonomie skali poprzez 
łączenie miedzy sobą finansowanych 
działalności gospodarczych celem 
osiągnięcia w rezultacie ogólnego 
dostatku.

Or. en

Uzasadnienie

Analiza niedawno przeprowadzonych badań ukazuje, że istnieje wyraźna pozytywna 
współzależność w ramach powiązanych ze sobą drobnych działalności gospodarczych. 
Utworzenie w tych warunkach platformy mogłoby zagwarantować bezpieczniejszy rozwój 
funkcjonujących już i rozpoczynających działalność mikroprzedsiębiorstw, ponieważ będą 
one konkurować ze sobą, ale jednocześnie, w ujęciu horyzontalnym, będą mogły być 
partnerami.

Poprawka 38
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wykorzystanie zasobów Wspólnoty 
jest działaniem właściwym i odpowiada 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
marca 2009 r. Ponadto jeden instrument 
obejmujący całą UE pozwoli na skupienie 
wsparcia na zasadzie dźwigni finansowej 
ze strony międzynarodowych instytucji 
finansowych i na uniknięcie 
rozproszonego podejścia, zwiększając 

(5) Wykorzystanie zasobów Wspólnoty 
jest działaniem właściwym i odpowiada 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
marca 2009 r. 
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podaż mikrofinansowania we wszystkich 
państwach członkowskich. W celu 
wykorzystania doświadczenia 
międzynarodowych instytucji 
finansowych, w szczególności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, 
Instrument Mikrofinansowy Progress 
zostałby stworzony na zasadzie wspólnego 
zarządzania.

Or. en

Poprawka 39
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Celem zapewnienia wypełnienia przez 
Instrument udzielonego mu mandatu, 
kryteria określone w niniejszej decyzji 
dotyczące celów Instrumentu oraz 
kwalifikujących się działań i 
beneficjentów muszą być rozpatrywane na 
takim samym poziomie, jak uprzednio 
ustalone kryteria finansowe.

Or. en

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Działania finansowane w ramach 
instrumentu powinny być spójne i zgodne z 
polityką Wspólnoty w innych dziedzinach, 
a także z postanowieniami Traktatu i 

(6) Działania finansowane w ramach 
instrumentu powinny być spójne i zgodne z 
polityką Wspólnoty w innych dziedzinach, 
a także z postanowieniami Traktatu i 
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przepisami aktów przyjętymi na jego 
podstawie. Działania w ramach 
instrumentu powinny mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do innych 
interwencji Wspólnoty, w szczególności 
instrumentów finansowych w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, inicjatywy 
JASMINE oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

przepisami aktów przyjętymi na jego 
podstawie. Działania w ramach 
instrumentu powinny mieć charakter 
uzupełniający w stosunku do innych 
interwencji Wspólnoty, w szczególności 
instrumentów finansowych w ramach 
programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, inicjatywy 
JASMINE, funduszy FEADER, FEDER
oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Or. en

Poprawka 41
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Działaniom finansowanym dzięki 
temu Instrumentowi powinny towarzyszyć 
zindywidualizowane wsparcie 
przedsiębiorstw i pomoc techniczna 
gwarantujące ich trwałość. Wskazane jest, 
aby mikrofinansowaniu towarzyszyły 
odpowiednie produkty i usługi bankowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Wsparcie zawsze jest bardzo istotne przy tworzeniu przedsiębiorstwa, a tym bardziej w 
przypadku grup znajdujących się w trudnej sytuacji.
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Poprawka 42
Jean-Luc Bennahmias i Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Działania finansowane dzięki temu 
Instrumentowi powinny przestrzegać 
zaleceń Międzynarodowej Organizacji 
Pracy i umożliwiać oferowanie porad i 
szkoleń finansowych przydatnych dla 
beneficjentów mikrokredytu.

Or. fr

Poprawka 43
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Celem zmaksymalizowania 
finansowych rezultatów Instrumentu 
konieczne są wspólne działania 
podejmowane przez państwa członkowskie 
oraz Wspólnotę Europejską w zakresie 
monitorowania, wdrażania i oceny 
wpływu, realizowane poprzez 
uruchomienie krajowych instrumentów 
finansowych oraz krajowych strategii 
zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Według niedawnych badań nad wpływem mikrofinansowania jedna z głównych przeszkód 
związana jest z brakiem stosownych danych oraz niejednakowym poziomem zaangażowania 
rządów krajowych. Dzięki oficjalnemu określeniu zaangażowania zmniejszeniu ulegnie ryzyko 
asymetrii w informacjach oraz utraty danych, a jednocześnie możliwa będzie lepsza ocena 
wpływu z myślą o przyszłych działaniach w tym obszarze.
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Poprawka 44
Frederic Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Działaniom finansowanym dzięki 
temu Instrumentowi powinny towarzyszyć 
programy szkoleniowe i mentoringowe 
oraz zindywidualizowane wsparcie, tak 
aby zoptymalizować szanse tworzenia 
rentownych i konkurencyjnych 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Działaniom finansowanym za 
pomocą tego Instrumentu powinny 
towarzyszyć programy mentoringowe 
i szkoleniowe, w celu maksymalnego 
zwiększenia szans na utworzenie 
rentownych i konkurencyjnych 
mikroprzedsiębiorstw. W tym celu na te 
środki należy przeznaczyć wyraźnie 
wyodrębnioną część budżetu. 

Or. en
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Poprawka 46
Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Działaniom finansowanym za 
pomocą tego Instrumentu powinny 
towarzyszyć programy mentoringowe, 
szkoleniowe, treningowe oraz inne 
programy wsparcia w celu maksymalnego 
zwiększenia szans na utworzenie 
rentownych i trwałych 
mikroprzedsiębiorstw. Takie wsparcie 
powinno być dostarczane w 
ukierunkowany sposób w celu udzielania 
pomocy na etapie tworzenia 
mikroprzedsiębiorstw. Wsparcie i 
doradztwo powinny być dostępne aż do 
momentu, w którym 
mikroprzedsiębiorstwo będzie 
samowystarczalne.

Or. en

Poprawka 47
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 a) W celu zwiększenia skuteczności 
Instrumentu, należy go koordynować 
i realizować równolegle z istniejącymi 
europejskimi i krajowymi instrumentami 
finansowymi, odpowiednimi środkami 
wsparcia społecznego oraz programami 
regionalnymi i lokalnymi; należy również 
znieść przeszkody prawne i regulacyjne 
stojące na drodze rozwoju mikrokredytów. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Skoordynowanie z innymi istniejącymi programami oraz zniesienie przeszkód w rozwoju 
mikrokredytów mają podstawowe znaczenie.

Poprawka 48
Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 a) W celu zwiększenia skuteczności 
Instrumentu, należy go skoordynować 
i realizować równolegle z istniejącymi 
europejskimi i krajowymi instrumentami 
finansowymi, odpowiednimi środkami 
wsparcia społecznego oraz programami 
regionalnymi i lokalnymi.

Or. it

Uzasadnienie

Dzięki włączeniu krajowych instytucji finansowych możliwe będzie lepsze i skuteczniejsze 
wykorzystanie Instrumentu.

Poprawka 49
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach Instrumentu przekazywane są 
zasoby Wspólnoty w celu zwiększenia 
dostępu do mikrokredytów dla:

W ramach Instrumentu przekazywane są 
zasoby Wspólnoty w celu zwiększenia 
dostępności mikrofinansów dla:

Or. en
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Poprawka 50
Traian Ungureanu and Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach Instrumentu przekazywane są 
zasoby Wspólnoty w celu zwiększenia 
dostępu do mikrokredytów dla:

W ramach Instrumentu przekazywane są 
zasoby Wspólnoty w celu zwiększenia 
dostępu do mikrokredytów oraz ich 
osiągalności dla:

Or. en

Uzasadnienie

Instrument powinien być dostępny i jednocześnie osiągalny dla użytkowników programu. 

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, skłonnych 
założyć własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą;

(a) osób zagrożonych utratą pracy lub 
napotykających trudności z wejściem lub 
powrotem na rynek pracy, skłonnych 
założyć własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 52
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osób pozbawionych pracy lub (a) osób, których miejsca pracy są 
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zagrożonych utratą pracy, skłonnych 
założyć własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą;

zagrożone lub które napotykają trudności 
z wejściem lub powrotem na rynek pracy, 
skłonnych założyć własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

Or. de

Poprawka 53
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, skłonnych 
założyć własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą;

(a) osób bezrobotnych lub zagrożonych 
utratą pracy, skłonnych założyć własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

Or. es

Uzasadnienie

Instrument powinien być adresowany do bezrobotnych, bez względu na to, czy wcześniej byli 
zatrudnieni. Osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy powinny również otrzymywać 
wsparcie, tak aby ułatwić im dostęp do rynku.

Poprawka 54
Sergio Gaetano Cofferati i Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Instrument zapewni wspólnotowe 
środki dostępu do mikrokredytu poprzez 
aktywne promowanie równych szans 
pomiędzy kobietami i mężczyznami.  

Or. it
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Uzasadnienie

Istotne jest, by również kobiety mogły korzystać w należyty sposób z mikrokredytów, ponieważ 
są one w większym stopniu dyskryminowane i narażone na podwójne trudności związane z 
jednej strony z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, a z drugiej strony z dostępem do 
tradycyjnego rynku kredytowego.  

Poprawka 55
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych, 
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie ewentualnych dyskryminujących działań, które mogą wiązać 
się z wyliczeniem wszystkich grup docelowych.

Poprawka 56
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych,
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

(b) osób, które znajdują się w 
niekorzystnej sytuacji lub są zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
i zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą

Or. es
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Uzasadnienie

We wniosku nie należy wymieniać poszczególnych grup, które uważane są za znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji. Biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja gospodarcza i społeczna jest różna 
w poszczególnych państwach, państwom członkowskim należy pozwolić do pewnego stopnia 
na elastyczność w określaniu grup uznawanych za znajdujące się w niekorzystnej sytuacji z 
uwzględnieniem specyficznych warunków krajowych. Szczególną uwagę należy również 
poświęcić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Poprawka 57
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych, 
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą; 

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, które są wykluczone z 
tradycyjnego rynku kredytowego, 
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą; 

Or. en

Poprawka 58
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych, 
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą; 

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i nieposiadających zdolności 
kredytowej, ani zasobów finansowych lub
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą; 

Or. en
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Poprawka 59
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych,
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym lub wykluczonych z 
tradycyjnego rynku kredytowego 
i zamierzających założyć lub rozwijać
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

Or. el

Uzasadnienie

Pojęcie „zagrożenie wykluczeniem społecznym” jest istotne, jednak zagrożenie to jest trudne 
do zmierzenia. Dodanie słów „wykluczeni z tradycyjnego rynku kredytowego” wzmacnia 
początkowy zamysł jednocześnie nie wykluczając grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji i nie określając, które to są grupy.

Poprawka 60
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej oraz mikroprzedsiębiorstw 
specjalizujących się w wykwalifikowanej 
działalności produkcyjnej i usługowej, 
zatrudniających osoby pozbawione pracy 
lub osoby w niekorzystnej sytuacji.

Or. it

Uzasadnienie

Celem ochrony osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz osób napotykających 
trudności w dostępie bądź do rynku pracy, bądź do tradycyjnego rynku kredytowego, istotne 
jest, by rozszerzyć Instrument mikrokredytu również na mikroprzedsiębiorstwa, które 
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specjalizują się w działalności wytwórczej lub usługowej wymagającej wykwalifikowanych 
pracowników, lub też przechodzą reorganizację w celu prowadzenia takiej działalności, które 
to mikroprzedsiębiorstwa mogą generować trwałe korzyści dla osób w nich zatrudnionych.

Poprawka 61
Jean-Luc Bennahmias i Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, których niezarobkowa 
działalność ma na celu reintegrację 
społeczną, wsparcie socjalne, szkolenie 
osób pozbawionych pracy oraz, w bardziej 
ogólnym ujęciu, stworzenie warunków 
sprzyjających przedsiębiorczości.

Or. fr

Poprawka 62
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw zatrudniających
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst ze zmianą cechuje większe zrozumienie i akceptacja grupy docelowej kwalifikującej się 
do otrzymania finansowania.
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Poprawka 63
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby napotykające 
trudności w dostępie do tradycyjnych 
usług finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie konkretnie „młodych” ludzi jest zbyt restrykcyjne i nie pozwala na włącznie innych 
grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw w socjalnej i  
solidarnej gospodarce, zatrudniających 
osoby pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji.

Or. en
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Poprawka 65
Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw, w tym z sektora 
gospodarki socjalnej, zatrudniających 
osoby bezrobotne, osoby w niekorzystnej 
sytuacji lub osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 

Or. es

Uzasadnienie

Celem decyzji jest wspieranie zatrudnienia i integracji społecznej. Zawężanie celu do 
pojedynczej kategorii mikroprzedsiębiorstw zmniejszy szanse powodzenia tego 
przedsięwzięcia.

Poprawka 66
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wkład finansowy z budżetu Wspólnoty 
na rzecz Instrumentu na okres od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 100 milionów EUR. 

1. Wkład finansowy z budżetu Wspólnoty 
na rzecz Instrumentu na okres od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 150 milionów EUR, przy czym na 
takie środki wsparcia jak szkolenia i 
rozwijanie zdolności przewidziano 15 
milionów EUR. 

Or. en
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Poprawka 67
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkład finansowy pokrywa cały koszt
Instrumentu, w tym opłaty za zarządzanie 
na rzecz międzynarodowych instytucji 
finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 
2, zarządzających wkładem Wspólnoty, a 
także wszelkie inne koszty kwalifikowalne.

4. Wkład finansowy pokrywa wszystkie
koszty kwalifikowalne Instrumentu.

Or. en

Poprawka 68
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkład finansowy pokrywa cały koszt 
Instrumentu, w tym opłaty za zarządzanie 
na rzecz międzynarodowych instytucji 
finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 
2, zarządzających wkładem Wspólnoty, a 
także wszelkie inne koszty kwalifikowalne.

4. Wkład finansowy pokrywa cały koszt 
Instrumentu, w tym opłaty za zarządzanie 
na rzecz międzynarodowych instytucji 
finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 
2, zarządzających wkładem Wspólnoty, a 
także koszty pomocy technicznej dla 
podmiotów publicznych i prywatnych 
oferujących mikrofinansowanie, o 
których mowa w art. 4 ust. 2, oraz
wszelkie inne koszty kwalifikowalne.

Or. fr

Uzasadnienie

Środki na pomoc techniczną nie zostały uwzględnione we wniosku Komisji, mimo że 
zwiększenie potencjału pośredników oferujących mikrokredyty jest elementem kluczowym dla 
ich rozwoju.
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Poprawka 69
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) środki wsparcia, np. działalność 
informacyjna, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, bezpośrednio konieczne dla 
skutecznego i efektywnego wdrożenia 
niniejszej decyzji i osiągnięcia jej celów.

(d) środki wsparcia, np. działalność 
informacyjna, monitorowanie, kontrola, 
audyt i ocena, konieczne dla skutecznego i 
efektywnego wdrożenia niniejszej decyzji i 
osiągnięcia jej celów.

Or. en

Poprawka 70
Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) programy mentoringowe, 
szkoleniowe, treningowe oraz inne 
programy wsparcia, które maksymalnie 
zwiększą szanse na utworzenie 
rentownych i trwałych 
mikroprzedsiębiorstw. Takie wsparcie 
powinno być dostarczane w 
ukierunkowany sposób w celu udzielania 
pomocy na etapie tworzenia 
mikroprzedsiębiorstw, powinno być 
dostępne przed utworzeniem 
przedsiębiorstwa aż do momentu, w 
którym mikroprzedsiębiorstwo będzie 
samowystarczalne.

Or. en
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Poprawka 71
Traian Ungureanu i Pascale Gruny

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Instrument powinien finansować 
budowanie zdolności grup docelowych, 
tak aby zapewnić lepsze rezultaty 
ponoszonych wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie wysokiego zapotrzebowania mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania 
jest środkiem ostrożności mającym zapewnić skuteczny przydział funduszy z myślą o 
długoterminowych korzystnych rezultatach.

Poprawka 72
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach
członkowskich.

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich, a także dla spółdzielni 
kredytowych.

Or. en
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Poprawka 73
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich.

2. Instrument jest dostępny dla krajowych i 
lokalnych podmiotów publicznych i 
prywatnych posiadających siedzibę w 
państwach członkowskich i oferujących 
mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich. 

Or. it

Uzasadnienie

Niezbędne jest, aby przewidzieć odpowiednie zaangażowanie lokalnych organów w związku z 
działaniami i beneficjentami mikrokredytu.

Poprawka 74
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich.

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych, w tym 
demokratycznie kontrolowanych  
spółdzielczych instytucji finansowych
posiadających siedzibę w państwach 
członkowskich i oferujących 
mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 75
Jean-Luc Bennahmias i Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich.

2. Instrument jest dostępny dla podmiotów 
publicznych i prywatnych posiadających 
siedzibę w państwach członkowskich i 
oferujących mikrofinansowanie osobom i 
mikroprzedsiębiorstwom w państwach 
członkowskich. Podmioty te muszą 
wykazać się jak największą przejrzystością 
oraz informować o swoich rzeczywistych 
rocznych stawkach. Co najmniej co dwa 
lata muszą publikować sprawozdanie 
przedstawiające i analizujące informacje 
związane z wykorzystaniem tego 
Instrumentu.

Or. fr

Poprawka 76
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Publiczne i państwowe organy 
ustanowione w państwach członkowskich, 
które oferują dostęp do Instrumentu 
opracowują wytyczne dotyczące 
wymogów, jakie powinni spełniać końcowi 
beneficjenci i ściśle współpracują z 
organizacjami oferującymi programy 
mentoringowe i szkoleniowe dla 
końcowych beneficjentów w celu 
utworzenia rentownych i 
konkurencyjnych mikroprzesiębiorstw.
Organy te powinny obejmować 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
współpracujące z grupami docelowymi, o 
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których mowa w art. 2.

Or. en

Poprawka 77
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu pomocy końcowym 
beneficjentom publiczne i państwowe 
organy ustanowione w państwach 
członkowskich, które oferują dostęp do 
Instrumentu poprzez opracowanie 
wytycznych dotyczących wymogów, jakie 
powinni spełniać końcowi beneficjenci, 
ściśle współpracują z organizacjami 
oferującymi programy mentoringowe i 
szkoleniowe dla końcowych 
beneficjentów, a także z właściwymi 
organizacjami krajowymi, które oficjalnie 
reprezentują osoby wchodzące w skład 
grup docelowych programów w celu 
utworzenia rentownych i 
konkurencyjnych mikroprzesiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Działaniom finansowanym w ramach 
Instrumentu towarzyszą programy 
mentoringowe i szkoleniowe.

Or. it

Uzasadnienie

Jest absolutnie konieczne, by finansowaniu za pośrednictwem mikrokredytu towarzyszył 
odpowiedni system mentoringu i szkolenia, tak aby Instrument przyniósł oczekiwane rezultaty 
w zakresie efektywności i włączenia społecznego.

Poprawka 79
Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Szczególną uwagę należy poświęcić 
stymulowaniu i wzmacnianiu gospodarki 
socjalnej.

Or. en

Poprawka 80
Thomas Händel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Dostęp do finansowania w ramach 
tego Instrumentu jest całkowicie 
dobrowolny i w żadnym razie nie można 
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nikogo zmuszać do korzystania z 
Instrumentu pod groźbą wycofania lub 
zmniejszenia płatności z tytułu 
zabezpieczenia społecznego. 

Or. en

Poprawka 81
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia 
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002. 
Umowy te obejmują szczegółowe 
postanowienia dotyczące realizacji zadań 
powierzonych wspomnianym podmiotom, 
z uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia charakteru uzupełniającego w 
stosunku do systemów krajowych.

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
wybranymi publicznymi i prywatnymi 
podmiotami oferującymi 
mikrofinansowanie, o których mowa w 
art. 4 ust. 2, w których ustalone są ich 
zobowiązania do pożytkowania środków 
udostępnionych w ramach Instrumentu 
zgodnie z celami określonymi w art. 2 oraz 
do dostarczania informacji celem 
sporządzenia sprawozdań rocznych, o 
których mowa w art. 8 ust. 1. Te zawierane 
między Komisją a podmiotami oferującymi 
mikrofinansowanie umowy obejmują 
szczegółowe postanowienia dotyczące 
realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego i koordynacji z 
istniejącymi europejskimi i krajowymi 
instrumentami finansowymi, 
odpowiednimi środkami wsparcia 
społecznego oraz programami 
regionalnymi i krajowymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Ten pośredni etap w zawieraniu umów z międzynarodowym instytucjami finansowymi jest 
zbędny, powoduje biurokratyczne obciążenie i utrudnia polityczną kontrolę. Biorąc pod 
uwagę niewielkie rozmiary tej pilotażowej inicjatywy, o wiele skuteczniejsze byłoby 
utworzenie zdecentralizowanej struktury krajowych podmiotów oferujących 
mikrofinansowanie. Zdecentralizowane podejście zostało z powodzeniem zastosowane na 
przykład w ramach programu „Młodzież dla Europy”.

Poprawka 82
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego w stosunku do 
systemów krajowych.

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego i koordynacji z 
istniejącymi europejskimi i krajowymi 
instrumentami finansowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter uzupełniający ma istotne znaczenie nie tylko na poziomie krajowym, ale także 
europejskim.
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Poprawka 83
David Casa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego w stosunku do 
systemów krajowych.

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego i koordynacji z 
istniejącymi europejskimi i krajowymi 
instrumentami finansowymi, 
odpowiednimi środkami wsparcia 
społecznego oraz programami 
regionalnymi i krajowymi. W celu 
zapewnienia sprawiedliwego zakresu i 
słusznego rozdziału pomiędzy państwami 
członkowskimi, każdemu państwu 
członkowskiemu gwarantowany jest w 
ramach Instrumentu minimalny wstępny 
przydział.  

Or. en
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Poprawka 84
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego w stosunku do 
systemów krajowych. 

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego i koordynacji z 
istniejącymi europejskimi i krajowymi 
instrumentami finansowymi, 
odpowiednimi środkami wsparcia 
społecznego oraz programami 
regionalnymi i krajowymi. Umowy te 
określają ponadto spoczywający na tych 
instytucjach obowiązek przekazywania 
środków w celu spełnienia celów 
ustalonych w art. 2 oraz wdrożenia 
działań określonych w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest zapewnienie, by cele określone w art. 2 i 4 były wyraźnie wiążące dla 
instytucji finansowych, którym powierzono mandat zarządzania Instrumentem.
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Poprawka 85
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wpływy uzyskiwane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe, o 
których mowa w ust. 2, w tym wpływy z 
dywidend i refundacji, mogą być przez nie 
ponownie inwestowane w działania, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) 
przez okres 6 lat po dacie uruchomienia 
Instrumentu. Po zamknięciu Instrumentu 
pozostałe saldo należne Wspólnotom 
Europejskim zostanie przekazane do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

3. Wpływy uzyskiwane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe, o 
których mowa w ust. 2, w tym wpływy z 
dywidend i refundacji, muszą być przez nie 
ponownie inwestowane w działania, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) 
przez okres 6 lat po dacie uruchomienia 
Instrumentu. Po zamknięciu Instrumentu 
pozostałe saldo należne Wspólnotom 
Europejskim zostanie przekazane do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Or. en

Poprawka 86
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, zawierają pisemne umowy z 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
oferującymi mikrofinansowanie, o których 
mowa w art. 4 ust. 2, określające 
zobowiązanie tych podmiotów do 
wykorzystywania zasobów udostępnionych 
w ramach Instrumentu zgodnie z celami 
określonymi w art. 2 oraz do udzielania 
informacji na potrzeby sporządzania 
sprawozdań rocznych, o których mowa w 
art. 8 ust. 1.

4. Podmioty oferujące mikrofinansowanie
wybierane są w oparciu o uprzednio 
ustalone kryteria finansowe oraz o 
kryteria związane z art. 2 i 4 niniejszej 
decyzji, dotyczące celów Instrumentu i 
kwalifikujących się działań i 
beneficjentów.

Or. en
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Uzasadnienie

W związku z tym, że Instrument ma wyraźny mandat w zakresie wzmacniania integracji i 
spójności społecznej docelowych grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, istotne 
jest, by kryteria wyboru nie miały porządku hierarchicznego (np. w pierwszej kolejności 
kryteria finansowe), ale by kryteria finansowe i kryteria związane z art. 2 i 4 proponowanych 
przepisów były brane pod uwagę na tym samym poziomie.

Poprawka 87
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, zawierają pisemne umowy z 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
oferującymi mikrofinansowanie, o których 
mowa w art. 4 ust. 2, określające 
zobowiązanie tych podmiotów do 
wykorzystywania zasobów udostępnionych 
w ramach Instrumentu zgodnie z celami 
określonymi w art. 2 oraz do udzielania 
informacji na potrzeby sporządzania 
sprawozdań rocznych, o których mowa w 
art. 8 ust. 1.

4. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, zawierają pisemne umowy z 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 
oferującymi mikrofinansowanie, w tym z 
demokratycznie kontrolowanymi 
spółdzielczymi instytucjami finansowymi, 
o których mowa w art. 4 ust. 2, określające 
zobowiązanie tych podmiotów do 
wykorzystywania zasobów udostępnionych 
w ramach Instrumentu zgodnie z celami 
określonymi w art. 2 oraz do udzielania 
informacji na potrzeby sporządzania 
sprawozdań rocznych, o których mowa w 
art. 8 ust. 1.

Or. en

Poprawka 88
Sergio Gaetano Cofferati i Silvia Costa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Państwa członkowskie mogą utworzyć 
krajowe punkty kontaktowe w celu  
koordynowania wdrażania Instrumentu 



AM\792370PL.doc 41/50 PE429.667v01-00

PL

mikrokredytu. Zadaniem punktu 
kontaktowego jest rozpowszechnianie 
informacji na temat Instrumentu wśród 
potencjalnych beneficjentów, prowadzenie 
działań związanych oceną i 
monitorowaniem, współpraca na poziomie 
lokalnym w celu zapewnienia spójności z 
lokalnymi strategiami politycznymi oraz 
promowanie wymiany informacji oraz 
najlepszych praktyk na poziomie 
krajowym i europejskim.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania skuteczności Instrumentu mikrokredytu, jego trwałych rezultatów, 
docierania przezeń do potencjalnych beneficjentów oraz pełnienia roli części składowej 
polityki gospodarczej oraz lokalnego rozwoju pożądane jest, by poszczególne państwa 
członkowskie ustanowiły krajowe punkty kontaktowe, które będą koordynować, oceniać i 
monitorować wszystkie wdrażane działania w celu zapewnienia, że są one należycie 
pożytkowane i nie dochodzi do ich marnotrawienia.

Poprawka 89
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 
finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz, w miarę możliwości, 
dalszych skutków.

1. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdania z realizacji, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, opisujące wspierane 
działania pod kątem realizacji finansowej, 
dystrybucji środków finansowych w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów i 
rodzajów beneficjentów, przyjętych lub 
odrzuconych wniosków, zawartych umów, 
finansowanych działań, wyników oraz, w 
miarę możliwości, dalszych skutków.

Or. en
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Poprawka 90
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 
finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz, w miarę możliwości, 
dalszych skutków. 

1. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdania z realizacji, oparte na 
sprawozdaniach międzynarodowych 
instytucji finansowych, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, opisujące wspierane działania 
pod kątem realizacji finansowej, 
dystrybucji środków finansowych w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów i 
rodzajów beneficjentów, przyjętych lub 
odrzuconych wniosków, zawartych umów, 
finansowanych działań, wyników oraz, w 
miarę możliwości, dalszych skutków. 

Or. en

Poprawka 91
Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 
finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz, w miarę możliwości, 
dalszych skutków.

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji i 
dostępności środków finansowych w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów i 
rodzajów beneficjentów, złożonych 
wniosków, zawartych umów, 
finansowanych działań, wyników oraz, w 
miarę możliwości, dalszych skutków.

Or. en
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Poprawka 92
Jean-Luc Bennahmias i Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS. Sprawozdanie zawiera 
również, w rozdziale na poszczególne 
działania, informacje dotyczące zmian 
zachodzących w tych 
mikroprzedsiębiorstwach gospodarki 
społecznej, które skorzystały z 
europejskiego systemu 
mikrofinansowania oraz rozwoju tych 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 93
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 2. Po raz pierwszy w 2011 r., ale nie 
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grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS. 

później niż 12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej decyzji, i do dnia 31 maja
każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS. 

Or. en

Poprawka 94
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

2. Do dnia 31 maja każdego roku Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne opiera się na 
sprawozdaniach z realizacji, o których 
mowa w ust. 1 i dotyczy głównie zakresu, 
w jakim państwa członkowskie skorzystały 
z Instrumentu oraz osiągniętych wyników, 
a także trwałości tych wyników, która 
powinna być przedmiotem oceny; zawiera 
ono w szczególności informacje na temat 
przyjętych lub odrzuconych wniosków, 
zawartych umów i finansowanych działań, 
w tym na temat ich uzupełniającego 
charakteru wobec innych interwencji 
Wspólnoty, w szczególności EFS.
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Or. de

Uzasadnienie

W ramach rocznych sprawozdań należy przeprowadzić ocenę uwzględniającą takie czynniki, 
jak niewypłacalność MŚP, które otrzymują wsparcie oraz udział w ogólnej liczbie 
zatrudnionych przez nie pracowników osób, które były wcześniej bezrobotne, przy czym w 
ocenie tej należy upewnić się do jakiego stopnia trwałe mogą być osiągnięte wyniki. 

Poprawka 95
Csaba Őry

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

2. Po raz pierwszy w 2011 r., ale nie 
później niż 12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej decyzji, i do dnia 31 grudnia 
każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można jeszcze przewidzieć dokładnej daty wejścia w życie decyzji.
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Poprawka 96
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Na podstawie tego rocznego 
sprawozdania Komisja podejmuje 
odpowiednie inicjatywy w celu 
zapewnienia promocji tego Instrumentu, 
korzystania z niego oraz dostępu do niego 
w całej Unii Europejskiej przez osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Or. fr

Uzasadnienie

Wnioski wyciągnięte z tego sprawozdania rocznego muszą przełożyć się na konkretne 
rezultaty.

Poprawka 97
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3α. W oparciu o roczne sprawozdanie 
Komisja podejmuje wysiłki w celu 
zapewnienia w całej Unii Europejskiej 
dostępu do Instrumentu wszystkim 
osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym i osobom wyłączonym z 
tradycyjnego rynku kredytowego.

Or. el

Uzasadnienie

Pojęcie „zagrożenie wykluczeniem społecznym” jest istotne, jednak zagrożenie to jest trudne 
do zmierzenia. Dodanie słów „wykluczeni z tradycyjnego rynku kredytowego” wzmacnia 
początkowy zamysł jednocześnie nie wykluczając grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji i nie określając, które to są grupy.
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Poprawka 98
Traian Ungureanu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W oparciu o sprawozdanie roczne 
Komisja, w stosownych przypadkach, 
dostosowuje decyzję w celu zapewnienia 
jej zgodności z celami określonymi w art. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy regulacja nie realizuje obranych celów Komisja jest zobowiązana do 
wprowadzenia zmian celem poprawy tej sytuacji.

Poprawka 99
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na podstawie tego sprawozdania 
rocznego Komisja postara się zapewnić 
dostępność Instrumentu w całej Unii 
Europejskiej dla osób wykluczonych z 
tradycyjnego rynku kredytowego.

Or. en
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Poprawka 100
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W oparciu o sprawozdanie roczne 
Komisja, w stosownych przypadkach, 
dostosowuje decyzję w celu zapewnienia 
jej zgodności z celami określonymi w art. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy rozporządzenie nie realizuje obranych celów Komisja jest zobowiązana do 
wprowadzenia zmian celem naprawy tej sytuacji.

Poprawka 101
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się w cztery 
lata po uruchomieniu Instrumentu, 
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele. 

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe w ścisłej 
współpracy z międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi, o których mowa 
w art. 5 ust. 2. Oceny okresowej dokonuje 
się co dwa lata począwszy od 
uruchomieniu Instrumentu. W 2015 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ocenę, na 
podstawie której te dwie instytucje 
podejmą decyzję o dalszym rozwoju tego 
Instrumentu. W ocenie tej analizuje się 
zakres, w jakim Instrument w ujęciu 
całościowym osiągnął wyznaczone cele. 

Or. fr
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Uzasadnienie

Pożądane jest zapewnienie przyszłości tego Instrumentu. Z myślą o tym analiza z 2015 r. 
powinna umożliwić dokonanie oceny pod względem realizacji celów Instrumentu. Oceny 
okresowe powinny być przeprowadzane co dwa lata. 

Poprawka 102
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się w cztery 
lata po uruchomieniu Instrumentu, 
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele. 

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej, będącej 
uzupełnieniem sprawozdań rocznych, 
dokonuje się co dwa lata począwszy od 
uruchomienia Instrumentu, natomiast 
oceny końcowej – najpóźniej jeden rok po 
wygaśnięciu mandatu lub mandatów 
udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust.  2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele. 

Or. en

Poprawka 103
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W oparciu o drugą ocenę okresową 
Parlament Europejski i Rada podejmą 
decyzję o ewentualnym przedłużeniu 
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funkcjonowania Instrumentu.

Or. en


