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Alteração 21
Thomas Händel

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comunicação da Comissão, de 24 
de Maio de 2006, intitulada “Promover 
um trabalho digno para todos –
Contributo da União Europeia para a 
realização da agenda do trabalho digno 
no mundo” (COM(2006)0249) salientou a 
importância do trabalho digno para todos, 
o que foi igualmente confirmado pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução de 
23 de Maio de 2007, intitulada "Promover 
um trabalho digno para todos",

Or. en

Alteração 22
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise, 
designadamente os desempregados ou 
pessoas vulneráveis, incluindo os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise e das 
pessoas que não dispõem de qualidade de 
crédito nem de recursos financeiros e que, 
por esse motivo, não têm acesso ao crédito.
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Or. en

Alteração 23
Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise, 
designadamente os desempregados ou 
pessoas vulneráveis, incluindo os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta e a 
acessibilidade de microcrédito a um nível 
suficiente e em prazos razoáveis, a fim de 
dar resposta à elevada procura das 
categorias mais necessitadas neste período 
de crise, designadamente os 
desempregados ou pessoas vulneráveis, 
incluindo os jovens que pretendem criar ou 
desenvolver uma microempresa –
incluindo uma actividade independente –
mas que não têm acesso ao crédito.

Or. en

Alteração 24
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas, designadamente os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
comunitária e nacional para aumentar a 
oferta de microcrédito a um nível 
suficiente e em prazos razoáveis, a fim de 
dar resposta à elevada procura das 
categorias mais necessitadas neste período 
de crise e das categorias excluídas do 
mercado do crédito convencional, ou seja 
os desempregados e as pessoas 
desfavorecidas, designadamente os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
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microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito, promovendo activamente a 
igualdade de oportunidades entre os 
homens e as mulheres no acesso aos 
instrumentos de microcrédito.

Or. it

Alteração 25
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas, designadamente os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
comunitária e nacional para aumentar a 
oferta de microcrédito a um nível 
suficiente e em prazos razoáveis, a fim de 
dar resposta à elevada procura das 
categorias mais necessitadas neste período 
de crise e das categorias excluídas do 
mercado de crédito convencional, ou seja 
os desempregados e as pessoas 
desfavorecidas, designadamente os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

Or. fr

Justificação

É preferível uma definição mais geral da população alvo.
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Alteração 26
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise, 
designadamente os desempregados ou 
pessoas vulneráveis, incluindo os jovens 
que pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito

(3) Importa multiplicar os esforços 
actualmente empreendidos à escala 
nacional para aumentar a oferta de 
microcrédito a um nível suficiente e em 
prazos razoáveis, a fim de dar resposta à 
elevada procura das categorias mais 
necessitadas neste período de crise, 
designadamente os desempregados que 
pretendem criar ou desenvolver uma 
microempresa – incluindo uma actividade 
independente – mas que não têm acesso ao 
crédito.

Or. en

Justificação

A enumeração de grupos potenciais dentro da categoria visada de pessoas que podem 
beneficiar destes empréstimos pode suscitar novas discussões baseadas na discriminação. 
Para o evitar, considera-se ser preferível referir o grupo-alvo geral de pessoas actualmente 
afectadas pela crise no seu dia-a-dia.  

Alteração 27
Thomas Mann

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Uma certa parte dos microcréditos 
concedidos a pessoas desfavorecidas na 
União Europeia provém de instituições de 
microfinanciamento não comerciais e 
bancos socialmente empenhados. 

Or. en
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Alteração 29
Veronica Lope Fontagné

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Existe uma grande diversidade de 
instituições, comerciais ou não, que pode 
conceder microcréditos. Além disso, na 
União Europeia, a maior parte do 
microcrédito concedido às pessoas 
desfavorecidas provem de instituições de 
microfinanciamento não comerciais ou de 
instituições financeiras comerciais 
socialmente empenhadas, as quais 
necessitam de um apoio suplementar para 
poderem dar resposta aos actuais níveis 
de procura.

Or. es

Alteração 30
Alejandro Cercas, Kinga Göncz

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A maior parte dos microcréditos 
concedidos a pessoas desfavorecidas na 
União Europeia provém de instituições de 
microfinanciamento não comerciais e 
bancos socialmente empenhados, que, 
consequentemente, necessitam de um 
apoio suplementar para poderem dar 
resposta aos actuais níveis de procura.

Or. en
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Alteração 31
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, incluindo os jovens. Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), do 
Fundo Europeu de Investimento e das 
outras instituições financeiras 
internacionais, sem prejuízo das 
actividades dos Estados-Membros. Em 
consequência, a Comissão anunciou uma 
proposta que visa instituir um novo 
instrumento de microfinanciamento 
europeu, a fim de melhorar o acesso de 
certos grupos em risco e continuar a 
desenvolver o empreendedorismo, a 
economia social e as microempresas.

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa que não dispõem de qualidade de 
crédito nem de recursos financeiros e não 
têm, por conseguinte, acesso ao crédito.
Para completar os mecanismos existentes, 
é necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, sem prejuízo das actividades dos 
Estados-Membros. Em consequência, a 
Comissão anunciou uma proposta que visa 
instituir um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e 
solidária e as microempresas.

Or. en

Alteração 32
Marian Harkin

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego» 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego» 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 



AM\792370PT.doc PE429.667v01-00

PT

e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, incluindo os jovens. Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), do Fundo 
Europeu de Investimento e das outras 
instituições financeiras internacionais, sem 
prejuízo das actividades dos Estados-
Membros. Em consequência, a Comissão 
anunciou uma proposta que visa instituir 
um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e as 
microempresas.

e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, designadamente as pessoas que 
têm dificuldades em aceder aos serviços 
financeiros convencionais.  Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 
Europeu de Investimento (BEI), do Fundo 
Europeu de Investimento e das outras 
instituições financeiras internacionais, sem 
prejuízo das actividades dos Estados-
Membros. Em consequência, a Comissão 
anunciou uma proposta que visa instituir 
um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e as
microempresas.

Or. en

Justificação

O termo “desfavorecidos” não é claro e pode ser mal interpretado. A inclusão específica dos 
“jovens” é demasiado restritiva e não abrange outros grupos vulneráveis da sociedade.

Alteração 33
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, incluindo os jovens. Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 

(4) Na Comunicação intitulada «Um 
compromisso comum a favor do emprego», 
a Comissão sublinhou a necessidade de dar 
uma nova oportunidade aos desempregados 
e abrir as portas do empreendedorismo a 
certos grupos mais desfavorecidos na 
Europa, incluindo os jovens. Para 
completar os mecanismos existentes, é 
necessário adoptar medidas específicas 
para aprofundar a coesão económica e 
social, reforçando a acção do Banco 
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Europeu de Investimento (BEI), do Fundo 
Europeu de Investimento e das outras 
instituições financeiras internacionais, sem 
prejuízo das actividades dos Estados-
Membros. Em consequência, a Comissão 
anunciou uma proposta que visa instituir 
um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e as 
microempresas.

Europeu de Investimento (BEI), do Fundo 
Europeu de Investimento e das outras 
instituições financeiras internacionais, sem 
prejuízo das actividades dos Estados-
Membros. Em consequência, a Comissão 
anunciou uma proposta que visa instituir 
um novo instrumento de 
microfinanciamento europeu, a fim de 
melhorar o acesso de certos grupos em 
risco e continuar a desenvolver o 
empreendedorismo, a economia social e as 
microempresas. Para que o instrumento 
de microcrédito seja eficaz, produza 
efeitos sustentáveis a longo prazo, atinja 
os potenciais beneficiários e se apresente 
como um elemento de política económica 
e de desenvolvimento local, seria 
conveniente que os Estados-Membros 
designassem um ponto de contacto 
nacional que possa coordenar, avaliar e 
monitorizar todas as medidas postas em 
prática a fim de as valorizar e de evitar a 
sua dispersão.

Or. it

Justificação

Para que seja eficaz e produza efeitos duradouros em termos de emprego e de inclusão 
social, é necessário que os Estados-Membros coordenem - através de uma unidade especial -
a implementação do instrumento de microcrédito à escala nacional e local.

Alteração 34
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em muitos casos, os organismos 
que oferecem microcréditos na Europa 
são bancos comerciais, que se devem 
tornar importantes parceiros neste 
projecto, a fim de restabelecer a confiança 
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no mercado do crédito, dando sobretudo 
atenção aos clientes sem qualidade de 
crédito.

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os empréstimos para as microempresas e arranques são 
concedidos pelos bancos comerciais. O risco elevado que o microcrédito representa em 
conjugação com a actual crise de liquidez tornou os bancos ainda mais prudentes, o que se 
reflectiu na limitação do crédito e num bloqueio do sector do crédito. Ao envolvê-los no 
projecto, o resultado será também uma compensação do crédito e o estabelecimento de 
confiança.

Alteração 35
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário que as instituições de 
microfinanciamento assumam 
unicamente missões de cariz social e se 
comprometam a respeitar as normas que 
regulam o sector.

Or. fr

Alteração 36
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Para além das dificuldades de 
acesso ao crédito, a exclusão social e a
precariedade contam-se entre os 
principais obstáculos à criação e ao 
desenvolvimento de uma microempresa. O 
instrumento europeu de 
microfinanciamento pode contribuir para 
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apoiar as estruturas da economia social 
que assistem e acompanham as pessoas 
excluídas no respectivo processo de 
reinserção social e as ajudam a adquirir 
as competências mínimas necessárias 
para se empenharem de forma sustentável 
num projecto empresarial.

Or. fr

Alteração 37
Traian Ungureanu

Proposta de decisão
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O instrumento deve centrar-se nas 
acções susceptíveis de gerar efeitos 
secundários e economias de escala, 
interligando as actividades económicas 
financiadas, a fim de maximizar os 
resultados gerais em termos de riqueza.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os estudos recentes, há uma clara correlação positiva entre as pequenas 
actividades económicas interligadas. Nestas circunstâncias, a criação de uma plataforma 
poderia proporcionar um desenvolvimento mais seguro das microempresas recém-criadas ou 
em desenvolvimento, dado que irão competir umas com as outras, podendo, mas ao mesmo 
tempo, tornar-se parceiros numa abordagem horizontal.

Alteração 38
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A utilização dos recursos comunitários 
é oportuna e responde à Resolução do 

(5) A utilização dos recursos comunitários 
é oportuna e responde à Resolução do 
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Parlamento Europeu de 24 de Março de 
2009. Acresce que um instrumento pan-
europeu único viria concentrar o apoio 
das instituições financeiras internacionais 
e evitar a dispersão de esforços, 
reforçando, assim, a disponibilidade de 
microfinanciamento em todos os Estados-
Membros. A fim de aproveitar a 
experiência das instituições financeiras 
internacionais, em especial o BEI e o 
FEI, está prevista a instituição de um 
instrumento de microfinanciamento 
«Progress» com base num sistema de 
gestão conjunta.

Parlamento Europeu de 24 de Março de 
2009. 

Or. en

Alteração 39
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de assegurar que o 
instrumento cumpra o seu mandato, os 
critérios estabelecidos na presente decisão 
relativamente aos objectivos do 
instrumento, assim como às acções 
elegíveis e aos beneficiários, devem ser 
considerados em pé de igualdade com os 
critérios financeiros predeterminados.

Or. en
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Alteração 40
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As acções financiadas por este 
instrumento devem ser coerentes e 
compatíveis com as outras políticas 
comunitárias; devem também estar em 
conformidade com as disposições do 
Tratado e os actos que dele decorrem. As 
actividades que este instrumento prevê 
devem completar as outras intervenções da 
Comunidade, designadamente a título dos 
instrumentos financeiros do programa CIP, 
da iniciativa JASMINE ou ainda do Fundo 
Social Europeu.

(6) As acções financiadas por este 
instrumento devem ser coerentes e 
compatíveis com as outras políticas 
comunitárias; devem também estar em 
conformidade com as disposições do 
Tratado e os actos que dele decorrem. As 
actividades que este instrumento prevê 
devem completar as outras intervenções da 
Comunidade, designadamente a título dos 
instrumentos financeiros do programa CIP, 
da iniciativa JASMINE, do FEADER, do 
FEDER ou ainda do Fundo Social 
Europeu.

Or. en

Alteração 41
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas no âmbito 
deste instrumento devem beneficiar de um 
acompanhamento individualizado das 
empresas e de uma assistência técnica que 
garantam a sua continuidade. Seria 
conveniente conjugar os 
microfinanciamentos com produtos e 
serviços bancários adequados.

Or. fr

Justificação

O acompanhamento é muito importante para a criação de empresas em geral e mais ainda 
quando se trata de categorias desfavorecidas.
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Alteração 42
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas no âmbito 
deste instrumento devem respeitar as 
recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho e proporcionar 
aconselhamento, assim como uma 
formação adequada no domínio 
financeiro aos beneficiários do 
microcrédito.

Or. fr

Alteração 43
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para maximizar os resultados finais 
do instrumento, são necessárias acções 
conjuntas entre os Estados-Membros e a 
Comunidade Europeia em termos de 
monitorização, execução e avaliação do 
impacto, recorrendo a instrumentos 
financeiros nacionais e a estratégias de 
emprego nacionais. 

Or. en

Justificação

Segundo estudos recentes sobre o impacto do microfinanciamento, os principais problemas 
são a falta de dados relevantes e compromissos desiguais por parte dos governos nacionais. 
Estabelecendo formalmente o compromisso, o risco de assimetria de informação e perda de 
dados pode ser reduzido e o impacto pode ser avaliado melhor com vista às futuras acções 
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neste domínio.

Alteração 44
Frederic Daerden

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas pelo 
instrumento devem ser acompanhadas de 
programas de formação, de tutoria e de 
acompanhamento individualizados a fim 
de maximizar as oportunidades de criação 
de microempresas viáveis e competitivas.

Or. fr

Alteração 45
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas pelo 
instrumento devem ser acompanhadas de 
programas de tutoria e formação, a fim de 
maximizar as oportunidades de criação de 
microempresas viáveis e competitivas.
Para esse efeito, deve ser afectada a essas 
acções uma parte distinta do orçamento. 

Or. en
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Alteração 46
Thomas Händel

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As acções financiadas pelo 
instrumento devem ser acompanhadas de 
programas de tutoria, formação, 
acompanhamento e outros programas de 
apoio, a fim de maximizar as 
oportunidades de criação de 
microempresas viáveis e sustentáveis. 
Esse apoio deve ser prestado de forma 
orientada para ajudar à criação de 
microempresas. Além disso, o apoio e 
aconselhamento devem ser prestados até a 
empresa se tornar auto-sustentada.

Or. en

Alteração 47
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de reforçar a sua eficácia, o 
instrumento deve ser coordenado e 
implementado em paralelo com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais; é igualmente 
necessário suprimir os obstáculos 
jurídicos e regulamentares ao 
desenvolvimento do microcrédito.

Or. fr

Justificação

A coordenação com outros programas existentes e a remoção dos entraves ao 
desenvolvimento do microcrédito são essenciais.
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Alteração 48
Silvia Costa

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de reforçar a sua eficácia, o 
instrumento deveria ser coordenado e 
implementado em paralelo com os 
instrumentos financeiros europeus e 
nacionais existentes, as instituições 
financeiras nacionais, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais.

Or. it

Justificação

A inclusão das instituições financeiras nacionais permitirá melhorar a utilização e a eficácia 
do instrumento.

Alteração 49
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento proporciona recursos 
comunitários para facilitar o acesso ao 
microcrédito às seguintes categorias:

O instrumento proporciona recursos 
comunitários para facilitar a oferta de
microfinanciamento às seguintes 
categorias:

Or. en
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Alteração 50
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento proporciona recursos 
comunitários para facilitar o acesso ao
microcrédito às seguintes categorias:

O instrumento proporciona recursos 
comunitários para facilitar o acesso e a 
oferta de microcrédito às seguintes 
categorias:

Or. en

Justificação

O instrumento deve ser acessível e estar simultaneamente à disposição dos utilizadores do 
programa.

Alteração 51
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2– n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou
estão em risco de o perder e que pretendem 
criar a sua própria microempresa, incluindo 
em regime de auto-emprego;

a) pessoas que estão em risco de perder o 
seu emprego ou têm dificuldades em 
ingressar ou reingressar no mercado de 
trabalho e que pretendem criar a sua 
própria microempresa, incluindo em 
regime de auto-emprego;

Or. en

Alteração 52
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder e que pretendem 

a) Pessoas que estão em risco de perder o 
seu emprego ou têm dificuldades em 
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criar a sua própria microempresa, incluindo 
em regime de auto-emprego;

ingressar ou reingressar no mercado de 
trabalho e que pretendem criar a sua 
própria microempresa, incluindo em 
regime de auto-emprego;

Or. de

Alteração 53
Veronica Lope Fontagné

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) pessoas que perderam o seu emprego ou 
estão em risco de o perder e que pretendem 
criar a sua própria microempresa, incluindo 
em regime de auto-emprego;

a) pessoas desempregadas ou que estão em 
risco de perder o emprego e que pretendem 
criar a sua própria microempresa, incluindo 
em regime de auto-emprego;

Or. es

Justificação

O instrumento deve destinar-se às pessoas desempregadas, independentemente de as mesmas 
terem ou não tido anteriormente um emprego. É igualmente necessário promover o acesso ao 
mercado do trabalho no caso do primeiro emprego.

Alteração 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O instrumento proporciona os 
recursos comunitários para aceder ao 
microcrédito, promovendo activamente a 
igualdade de oportunidades entre os 
homens e as mulheres.

Or. it
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Justificação

É importante que também as mulheres possam beneficiar adequadamente do microcrédito na 
medida em que constituem não só a categoria que é objecto de maior discriminação, mas 
também a que, face à dupla dificuldade que representa entrar e permanecer no mercado do 
trabalho e aceder ao mercado do crédito convencional, se encontra mais exposta. 

Alteração 55
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou 
desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego;

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração visa evitar possíveis acções discriminatórias relacionadas com a enumeração de 
todos os grupos-alvo.

Alteração 56
Veronica Lope Fontagné

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou desenvolver 
a sua própria empresa, incluindo em 
regime de auto-emprego;

b) pessoas desfavorecidas ou em risco de 
exclusão social que pretendem criar ou 
desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego;

Or. es

Justificação

A presente proposta não é a sede adequada para definir os grupos específicos que integram a 
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categoria das pessoas desfavorecidas. Uma vez que a realidade socioeconómica difere de uns 
Estados-Membros para os outros, é necessário que estes disponham da flexibilidade 
indispensável para definir em função das respectivas especificidades quais os grupos de 
cidadãos que fazem parte da categoria de pessoas desfavorecidas. Deve ser igualmente 
concedida uma especial atenção às pessoas ameaçadas de exclusão social.

Alteração 57
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou desenvolver 
a sua própria empresa, incluindo em 
regime de auto-emprego; 

b) pessoas desfavorecidas que estão 
excluídas do mercado de crédito 
convencional e pretendem criar ou 
desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego; 

Or. en

Alteração 58
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou desenvolver 
a sua própria empresa, incluindo em 
regime de auto-emprego; 

b) pessoas desfavorecidas que enfrentam a 
ameaça da exclusão social e que não 
dispõem de qualidade de crédito nem de 
recursos financeiros e pretendem criar ou 
desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego; 

Or. en
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Alteração 59
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pessoas desfavorecidas, incluindo 
jovens, que pretendem criar ou desenvolver 
a sua própria empresa, incluindo em 
regime de auto-emprego; 

b) pessoas desfavorecidas, em risco de 
exclusão social ou excluídas do mercado 
de crédito convencional que pretendem 
criar ou desenvolver a sua própria empresa, 
incluindo em regime de auto-emprego; 

Or. el

Justificação

O conceito de risco de exclusão social permanece importante mas é difícil de avaliar. A 
Inclusão da expressão "exclusão do mercado de crédito convencional" reforça o objectivo 
inicial sem excluir ou delimitar esses grupos vulneráveis.

Alteração 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas do sector da economia 
social e microempresas especializadas nas 
actividades qualificadas de produção e de 
serviços que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas.

Or. it

Justificação

A fim de proteger as pessoas em risco de exclusão do mercado do trabalho e/ou que têm 
dificuldade em aceder quer ao mercado do trabalho quer ao crédito convencional, afigura-se 
importante incluir igualmente no âmbito do instrumento de microcrédito as microempresas 
que se especializam ou reorientam para actividades produtivas qualificadas ou serviços 
qualificados susceptíveis de gerar rendimentos sustentáveis a longo prazo para as pessoas 
que empregam.
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Alteração 61
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou 
pessoas desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas do sector da economia 
social cuja actividade não lucrativa tem 
por objecto a reinserção social, o 
acompanhamento social, a formação das 
pessoas sem emprego e, de uma forma 
mais geral, a criação de um ambiente 
propício ao empreendedorismo.

Or. fr

Alteração 62
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou 
pessoas desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas que empregam pessoas 
em risco de exclusão social.

Or. en

Justificação

A alteração permite uma compreensão e aceitação mais amplas do grupo-alvo elegível para 
financiamento. 
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Alteração 63
Marian Harkin

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
que têm dificuldades em aceder aos 
serviços financeiros convencionais.

Or. en

Justificação

A inclusão específica dos “jovens” é demasiado restritiva e não abrange outros grupos 
vulneráveis da sociedade.

Alteração 64
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas do sector da economia 
social e solidária que empregam pessoas 
que perderam o respectivo emprego ou 
pessoas desfavorecidas.

Or. en
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Alteração 65
Veronica Lope Fontagné

Proposta de decisão
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

c) microempresas, incluindo as do sector 
da economia social que empregam pessoas 
desempregadas, pessoas desfavorecidas ou 
pessoas em risco de exclusão social.

Or. es

Justificação

O objectivo da decisão é promover o emprego e a inclusão social. Limitar o seu objectivo a 
um único tipo de microempresas equivale a limitar as suas possibilidades de êxito.

Alteração 66
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 3- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição financeira do orçamento 
comunitário para o instrumento, durante o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, será 
de 100 milhões de euros. 

1. A contribuição financeira do orçamento 
comunitário para o instrumento, durante o 
período compreendido entre 1 de Janeiro 
de 2010 e 31 de Dezembro de 2013, será 
de 150 milhões de euros, sendo 15 
milhões de euros previstos para medidas 
de apoio como sejam formação e reforço 
de capacidades.

Or. en
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Alteração 67
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 3- n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contribuição financeira abrange a 
totalidade dos custos do instrumento, 
incluindo as despesas de gestão das 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º, 
encarregadas de gerir a contribuição 
financeira da Comunidade, bem como 
qualquer outro custo elegível.

4. A contribuição financeira abrange todos 
os custos elegíveis do instrumento.

Or. en

Alteração 68
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Artigo 3- n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contribuição financeira abrange a 
totalidade dos custos do instrumento, 
incluindo as despesas de gestão das 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º, 
encarregadas de gerir a contribuição 
financeira da Comunidade, bem como 
qualquer outro custo elegível.

4. A contribuição financeira abrange a 
totalidade dos custos do instrumento, 
incluindo as despesas de gestão das 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º, 
encarregadas de gerir a contribuição 
financeira da Comunidade, bem como as 
despesas com a assistência técnica às 
entidades públicas e privadas de 
microfinanciamento referidas no n.º 2 do 
artigo 4.ª, e a qualquer outro custo 
elegível.

Or. fr

Justificação

A vertente da assistência técnica não é contemplada na proposta da Comissão apesar de a 
melhoria das capacidades dos mediadores do microcrédito ser essencial para o seu 
desenvolvimento.
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Alteração 69
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) medidas de apoio – nomeadamente 
actividades de comunicação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação – directamente necessárias para 
a implementação eficaz da presente decisão 
e a realização dos seus objectivos.

d) medidas de apoio – nomeadamente 
actividades de comunicação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação – necessárias para a 
implementação eficaz da presente decisão e 
a realização dos seus objectivos.

Or. en

Alteração 70
Thomas Händel

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) os programas de tutoria, formação, 
acompanhamento e outros que 
maximizarão as oportunidades de criação 
de microempresas viáveis e sustentáveis. 
Esse apoio será prestado de forma 
orientada para ajudar à criação de 
microempresas, devendo ser 
disponibilizado antes da respectiva 
criação e até a empresa se tornar 
auto-sustentada.

Or. en
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Alteração 71
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) o instrumento deve financiar o 
reforço das capacidades de grupos 
específicos para assegurar que a despesa 
produza melhores resultados.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a elevada procura de financiamento de microempresas é uma medida 
judiciosa para uma afectação eficiente de fundos com vista a um resultado positivo a longo 
prazo.

Alteração 72
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 4- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros.

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros, bem 
como a cooperativas de crédito.

Or. en

Alteração 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de decisão
Artigo 4- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O instrumento destina-se a entidades 2. O instrumento destina-se a entidades 
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públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros.

públicas e privadas, nacionais e locais,
estabelecidas nos Estados-Membros da 
União que concedem microcrédito a 
particulares e a microempresas nos 
Estados-Membros. 

Or. it

Justificação

É necessário prever uma participação adequada das autoridades locais relativamente às 
operações de microfinanciamento e aos seus beneficiários.

Alteração 74
Marian Harkin

Proposta de decisão
Artigo 4- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros.

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas, incluindo instituições 
financeiras cooperativas 
democraticamente controladas, 
estabelecidas nos Estados-Membros da 
União que concedem microcrédito a 
particulares e a microempresas nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 75
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Artigo 4- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros.

2. O instrumento destina-se a entidades 
públicas e privadas estabelecidas nos 
Estados-Membros da União que concedem 
microcrédito a particulares e a 
microempresas nos Estados-Membros. 



AM\792370PT.doc PE429.667v01-00

PT

Estas entidades devem garantir a máxima 
transparência e divulgar as taxas anuais 
reais. Deverão publicar, pelo menos, de 
dois em dois anos, um relatório que 
ilustre e analise as informações relativas 
à utilização do instrumento.

Or. fr

Alteração 76
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos públicos e privados 
estabelecidos nos Estados-Membros que 
fornecem acesso ao instrumento 
desenvolverão orientação suplementar 
sobre a elegibilidade dos beneficiários 
finais e cooperarão estreitamente com as 
organizações que oferecem programas de 
tutoria e formação para os beneficiários 
finais, a fim de criar microempresas 
viáveis e competitivas. Estes organismos 
devem incluir organizações da sociedade 
civil que trabalham com os grupos-alvo 
referidos no artigo 2.º.

Or. en

Alteração 77
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de ajudar os beneficiários 
finais, os organismos públicos e privados 
estabelecidos nos Estados-Membros que 
fornecem acesso ao instrumento, 
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desenvolvendo orientação suplementar 
sobre a elegibilidade dos beneficiários 
finais, cooperarão estreitamente com as 
organizações que oferecem programas de 
tutoria e formação, bem como com as 
organizações nacionais que representam 
oficialmente as pessoas visadas pelos 
programas destinados aos beneficiários 
finais, a fim de criar microempresas 
competitivas e estáveis.

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 78
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As acções financiadas pelo 
instrumento são acompanhadas de 
programas de tutoria e de formação.

Or. it

Justificação

É da máxima importância articular os financiamentos concedidos no âmbito do microcrédito 
com um sistema de tutoria e de formação a fim de que o instrumento dê os resultados 
esperados em termos de eficácia e de inclusão social.
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Alteração 79
Thomas Händel

Proposta de decisão
Artigo 4 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser dada particular atenção ao 
estímulo e reforço da economia social.

Or. en

Alteração 80
Thomas Händel

Proposta de decisão
Artigo 4 - parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O acesso ao financiamento ao abrigo 
do presente instrumento é puramente 
voluntário e, em circunstância alguma, as 
pessoas devem ser obrigadas a utilizar o 
instrumento sob ameaça de suspensão ou 
redução de prestações da segurança 
social. 

Or. en

Alteração 81
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras 

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com organismos públicos e privados de 
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internacionais, em especial o Banco 
Europeu de Investimento (BEI) e o 
Fundo Europeu de Investimento (FEI), 
em conformidade com o artigo 53.º-D do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002 do Conselho, e o artigo 43.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade em relação aos dispositivos 
nacionais.

microfinanciamento específicos, 
mencionados no n.º 2 do artigo 4.º, 
acordos esses que estabelecem a 
obrigação de utilizar os recursos 
disponibilizados de acordo com os 
objectivos fixados no artigo 2.º e facultar 
informações para a elaboração dos 
relatórios anuais referidos no n.º 1 do 
artigo 8.º. Os acordos entre a Comissão e 
os organismos de microfinanciamento
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais.

Or. en

Justificação

O passo intermédio de celebrar acordos com instituições financeiras internacionais é um 
passo desnecessário, criando uma sobrecarga burocrática e dificultando o controle político. 
Considerando a pequena dimensão desta iniciativa-piloto, é muito mais eficiente criar uma 
estrutura descentralizada de organismos nacionais de microfinanciamento. A abordagem 
descentralizada foi, por exemplo, aplicada com êxito no programa Juventude para a Europa.

Alteração 82
Csaba Őry

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
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o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade em relação aos dispositivos 
nacionais.

o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional.

Or. en

Justificação

A adicionalidade é importante não só a nível nacional como também a nível europeu.

Alteração 83
David Casa

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade em relação aos dispositivos 
nacionais.

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
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regionais e locais. A fim de assegurar 
uma cobertura equitativa e uma 
distribuição justa entre os 
Estados-Membros, deve ser garantida a 
cada Estado-Membro uma afectação 
prévia mínima do instrumento.  

Or. en

Alteração 84
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade em relação aos dispositivos 
nacionais. 

2. Para efeitos da execução das acções 
previstas no n.º 1 do artigo 4.º, com 
excepção das medidas de apoio previstas 
na alínea d), a Comissão celebra acordos 
com instituições financeiras internacionais, 
em especial o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de 
Investimento (FEI), em conformidade com 
o artigo 53.º-D do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, e o 
artigo 43.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 2342/2002 da Comissão. Os acordos 
indicam as modalidades concretas da 
execução das tarefas que às referidas 
instituições cumpre desempenhar, 
incluindo a necessidade de garantir a sua 
adicionalidade e coordenação com os 
instrumentos financeiros existentes a 
nível europeu e nacional, as medidas de 
apoio social pertinentes e os programas 
regionais e locais. Estes acordos 
estabelecerão igualmente a obrigação de 
estas instituições canalizarem os recursos, 
a fim de satisfazer os objectivos definidos 
no artigo 2.º e implementar as acções 
previstas no artigo 4.º.

Or. en
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Justificação

É muito importante assegurar que as instituições financeiras encarregadas da gestão do 
instrumento sejam claramente obrigadas a cumprir os objectivos estabelecidos nos artigos 2.º 
e 4.º.

Alteração 85
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições financeiras referidas no 
n.º 2 supra podem reinvestir as receitas, 
incluindo dividendos e reembolsos, sob 
forma de acções como as previstas no n.º 1, 
alíneas a), b) e c) do artigo 4.º, durante um 
período de seis anos a contar da data da 
criação do instrumento. Uma vez concluída 
a aplicação do instrumento, o saldo 
remanescente devido às Comunidades 
Europeias será devolvido ao orçamento 
geral das Comunidades Europeias.

3. As instituições financeiras referidas no 
n.º 2 supra devem reinvestir as receitas, 
incluindo dividendos e reembolsos, sob 
forma de acções como as previstas no n.º 1, 
alíneas a), b) e c) do artigo 4.º, durante um 
período de seis anos a contar da data da 
criação do instrumento. Uma vez concluída 
a aplicação do instrumento, o saldo 
remanescente devido às Comunidades 
Europeias será devolvido ao orçamento 
geral das Comunidades Europeias.

Or. en

Alteração 86
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do 
presente artigo celebram convenções 
escritas com os organismos públicos e 
privados de microfinanciamento 
mencionados no n.º 2 do artigo 4.º, 
especificando a obrigação de utilizar os 
recursos disponibilizados de acordo com 
os objectivos fixados no artigo 2.º e 

4. Os organismos de microfinanciamento 
serão seleccionados com base em critérios 
financeiros pré-definidos e com base nos 
critérios relacionados com os artigos 2.º e 
4.º da presente decisão, relativos aos 
objectivos do instrumento, assim como às 
acções elegíveis e aos beneficiários finais.
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facultar informações para a elaboração 
dos relatórios anuais referidos no n.º 1 do 
artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Dado que o instrumento tem um mandato claro de reforçar a inclusão social e a coesão em 
favor de um grupo-alvo desfavorecido, é importante que os critérios de selecção não sejam 
hierárquicos, ou seja, em primeiro lugar, os critérios financeiros, mas esses critérios 
financeiros e os critérios relativos aos artigos 2 º e 4 º são avaliados em pé de igualdade.

Alteração 87
Marian Harkin

Proposta de decisão
Artigo 5- n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do presente artigo 
celebram convenções escritas com os 
organismos públicos e privados de 
microfinanciamento mencionados no n.º 2 
do artigo 4.º, especificando a obrigação de 
utilizar os recursos disponibilizados de 
acordo com os objectivos fixados no artigo 
2.º e facultar informações para a 
elaboração dos relatórios anuais referidos 
no n.º 1 do artigo 8.º.

4. As instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do presente artigo 
celebram convenções escritas com os 
organismos públicos e privados de 
microfinanciamento, incluindo instituições 
financeiras cooperativas 
democraticamente controladas,
mencionados no n.º 2 do artigo 4.º, 
especificando a obrigação de utilizar os 
recursos disponibilizados de acordo com os 
objectivos fixados no artigo 2.º e facultar 
informações para a elaboração dos 
relatórios anuais referidos no n.º 1 do 
artigo 8.º.

Or. en
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Alteração 88
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros podem 
designar um ponto de contacto nacional 
para coordenar a implementação do 
instrumento de microcrédito. Este ponto 
de contacto deve divulgar a existência do 
instrumento entre os potenciais 
beneficiários, desenvolver as actividades 
de avaliação e de monitorização, cooperar 
com as administrações locais a fim de 
garantir a coerência com as políticas de 
desenvolvimento económico à escala local 
e de fomentar o intercâmbio da 
informação e das boas práticas à escala 
nacional e europeia.

Or. it

Justificação

Para que o instrumento de microcrédito seja eficaz, produza efeitos sustentáveis a longo 
prazo, atinja os potenciais beneficiários e se apresente como um elemento de política 
económica e de desenvolvimento local, é desejável que os Estados-Membros designem um 
ponto de contacto nacional encarregado de coordenar, avaliar e monitorizar todas as 
medidas postas em prática a fim de as valorizar e de evitar a sua dispersão.

Alteração 89
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os relatórios 
anuais de execução referidos no n.º 2 do 
artigo 5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
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apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto.

apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
aceites ou rejeitados, os contratos 
celebrados, as acções financiadas, os 
resultados e, na medida do possível, o 
impacto.

Or. en

Alteração 90
Jean Lambert

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto. 

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho relatórios anuais 
de execução baseados nos relatórios das 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º, nos quais se 
descreve o nível de execução financeira 
das actividades apoiadas, a repartição dos 
fundos por sector e por tipo de 
beneficiário, os pedidos aceites ou 
rejeitados, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto. 

Or. en

Alteração 91
Marian Harkin

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
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execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto.

execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição e a acessibilidade 
dos fundos por sector e por tipo de 
beneficiário, os pedidos recebidos, os 
contratos celebrados, as acções 
financiadas, os resultados e, na medida do 
possível, o impacto.

Or. en

Alteração 92
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE. 
Incluirá também as informações, 
discriminadas por sectores de actividade, 
sobre a evolução e o desenvolvimento das 
microempresas da economia social que 
tenham recorrido ao instrumento europeu 
de microfinanciamento.

Or. fr
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Alteração 93
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE. 

2. Pela primeira vez em 2011, mas o mais 
tardar 12 meses após a entrada em vigor 
da presente decisão, e antes de 31 de Maio
de cada ano, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual quantitativo e qualitativo 
sobre as actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE. 

Or. en

Alteração 94
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 

2. Até 31 de Maio de cada ano, a
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e expõe
sobretudo em que medida o instrumento 
foi utilizado pelos Estados-Membros e os 
resultados obtidos, assim como a 
sustentabilidade dos resultados obtidos, a 
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acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

ter em conta no âmbito de uma avaliação; 
contém também informações sobre os 
pedidos aceites ou rejeitados, os contratos 
celebrados, as acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

Or. de

Justificação

No âmbito dos relatórios anuais, há que proceder a uma avaliação dos resultados que tenha 
em conta, por exemplo, a falência de PME subvencionadas e/ou a sua taxa de desemprego e 
verifique a sustentabilidade dos resultados obtidos.

Alteração 95
Csaba Őry

Proposta de decisão
Artigo 8- n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

2. Pela primeira vez em 2011, mas o mais 
tardar 12 meses após a entrada em vigor 
da presente decisão, e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

Or. en
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Justificação

Não é ainda possível prever a data exacta da entrada em vigor da decisão.

Alteração 96
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base neste relatório anual, a 
Comissão adopta as medidas pertinentes a 
para garantir a promoção, a utilização e o 
acesso a este instrumento em todo o 
território da União Europeia às pessoas 
em risco de exclusão social. 

Or. fr

Justificação

É necessário que os ensinamentos retirados do relatório anual surtam efeitos.

Alteração 97
Sylvana Rapti

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base no relatório anual, a 
Comissão toma as medidas necessárias
para assegurar que todos quantos estão
em risco de exclusão social ou estão
excluídos do mercado de crédito
convencional tenham acesso ao 
instrumento de microfinanciamento em 
toda a União Europeia; 

Or. el

Justificação

O conceito de risco de exclusão social permanece importante mas é difícil de avaliar. A 
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Inclusão da expressão "exclusão do mercado de crédito convencional" reforça o objectivo 
inicial sem excluir ou delimitar esses grupos vulneráveis.

Alteração 98
Traian Ungureanu

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base nesse relatório anual, a 
Comissão adaptará, se necessário, a 
decisão, a fim de assegurar o 
cumprimento dos objectivos definidos no 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Caso a decisão não cumpra os objectivos, a Comissão deve ser obrigada a alterá-la no 
sentido de assegurar um melhor funcionamento.

Alteração 99
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base no relatório anual, a 
Comissão envidará esforços para 
assegurar que o instrumento seja 
acessível em toda a União Europeia às 
pessoas excluídas do mercado de crédito 
convencional.

Or. en
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Alteração 100
Elisabeth Schroedter

Proposta de decisão
Artigo 8 - n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com base nesse relatório anual, a 
Comissão adaptará, se necessário, a 
decisão, a fim de assegurar o 
cumprimento dos objectivos definidos no 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Caso a decisão não cumpra os objectivos, a Comissão deve ser obrigada a alterá-la no 
sentido de assegurar um melhor funcionamento.

Alteração 101
Pervenche Berès

Proposta de decisão
Artigo 9- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve estar concluída no prazo de 
quatro anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º. A avaliação final examina, em 
especial, em que a medida o instrumento 
atingiu os seus objectivos. 

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares por sua própria iniciativa e em 
estreita colaboração com as instituições 
financeiras internacionais referidas no n.º 2 
do artigo 5.º A avaliação intercalar deve 
ser efectuada de dois em dois anos a 
contar da criação do instrumento Em 2015, 
a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma avaliação 
com base na qual estes últimos decidirão 
sobre o seguimento que será dado a este 
instrumento. Esta avaliação examina, em 
especial, em que medida o instrumento 
atingiu os seus objectivos. 

Or. fr
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Justificação

É desejável a continuidade deste instrumento. Para esse efeito, uma avaliação em 2015 
deverá permitir verificar se os objectivos foram atingidos. As avaliações intercalares devem 
ser realizadas de dois em dois anos. 

Alteração 102
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 9- n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve estar concluída no prazo de 
quatro anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º A avaliação final examina, em especial, 
em que a medida o instrumento atingiu os 
seus objectivos. 

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve ser realizada de dois em 
dois anos a contar da criação do 
instrumento como complemento dos 
relatórios anuais e da avaliação final, no 
prazo de um ano a contar do termo dos 
mandatos conferidos às instituições 
financeiras internacionais referidas no n.º 2 
do artigo 5.º A avaliação final examina, em 
especial, em que a medida o instrumento 
atingiu os seus objectivos. 

Or. en

Alteração 103
Kinga Göncz

Proposta de decisão
Artigo 9 - n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Com base na segunda avaliação 
intercalar, o Parlamento Europeu e o 
Conselho decidirão se a duração do 
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instrumento deve ser prorrogada.

Or. en


