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Amendamentul 21
Thomas Händel

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicarea Comisiei din 24 mai 2006, 
intitulată „Promovarea muncii decente 
pentru toţi - Contribuţia UE la aplicarea 
în lume a agendei privind munca 
decentă” (COM(2006)0249) stabileşte 
importanţa muncii decente pentru toţi, iar 
rezoluţia Parlamentului din 23 mai 2007 
confirmă acelaşi lucru,

Or. en

Amendamentul 22
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din 
partea celor care au nevoie de ele cel mai 
mult în această perioadă de criză, respectiv 
şomerii sau persoanele vulnerabile, 
inclusiv tinerii care doresc să iniţieze sau 
să dezvolte o microîntreprindere, inclusiv 
o activitate independentă, dar nu au acces 
la credit.

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din 
partea celor care au nevoie de ele cel mai 
mult în această perioadă de criză, precum 
şi pentru persoanele care nu sunt 
solvabile şi nu dispun de fonduri proprii, 
prin urmare, nu au acces la credit.

Or. en
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Amendamentul 23
Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din 
partea celor care au nevoie de ele cel mai 
mult în această perioadă de criză, respectiv 
şomerii sau persoanele vulnerabile, 
inclusiv tinerii care doresc să iniţieze sau 
să dezvolte o microîntreprindere, inclusiv o 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credit.

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite şi a 
accesibilităţii acestora la un nivel suficient 
şi într-un cadru de timp rezonabil pentru a 
răspunde cererii ridicate din partea celor 
care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză, respectiv şomerii 
sau persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii 
care doresc să iniţieze sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit.

Or. en

Amendamentul 24
Sergio Gaetano Cofferati şi Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 
celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză, respectiv şomerii 
sau persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii 
care doresc să iniţieze sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit.

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 
celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză şi a celor excluşi 
de pe piaţa convenţională a creditului,
respectiv şomerii sau persoanele 
vulnerabile, inclusiv tinerii care doresc să 
iniţieze sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit, în 
acest sens fiind necesar să se ofere 
oportunităţi egale femeilor şi bărbaţilor în 
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ceea ce priveşte accesul la microcredite.

Or. it

Amendamentul 25
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 
celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză, respectiv şomerii 
sau persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii 
care doresc să iniţieze sau să dezvolte o
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit.

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 
celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză şi a celor excluşi 
de pe piaţa convenţională a creditului, 
respectiv şomerii sau persoanele 
vulnerabile care doresc să iniţieze sau să 
dezvolte o microîntreprindere, inclusiv o 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credit.

Or. fr

Justificare

Este de dorit o formulare mai generală pentru persoanele vizate.

Amendamentul 26
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 

(3) Trebuie să se înteţească eforturile 
comunitare şi naţionale curente pentru 
sporirea ofertei de microcredite la un nivel 
suficient şi într-un cadru de timp rezonabil 
pentru a răspunde cererii ridicate din partea 
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celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză, respectiv şomerii 
sau persoanele vulnerabile, inclusiv 
tinerii care doresc să iniţieze sau să 
dezvolte o microîntreprindere, inclusiv o 
activitate independentă, dar nu au acces la 
credit.

celor care au nevoie de ele cel mai mult în 
această perioadă de criză, respectiv şomerii 
care doresc să iniţieze sau să dezvolte o 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, dar nu au acces la credit.

Or. en

Justificare

Enumerarea eventualelor grupuri din care fac parte persoanele vizate care ar putea beneficia 
de aceste împrumuturi poate suscita noi discuţii pe marginea motivelor de discriminare. 
Pentru a le evita, considerăm că este mai bine să fie incluse persoanele vizate în general, 
care sunt afectate de criză în prezent. 

Amendamentul 27
Thomas Mann

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O anumită parte din microcreditele 
acordate persoanelor dezavantajate din 
Uniunea Europeană este furnizată de 
instituţii de microfinanţare necomerciale 
şi de bănci implicate social.

Or. en

Amendamentul 28
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Creşterea ofertei de microcredite 
pentru persoanele aflate în dificultate 
care nu au acces la credit nu poate servi 
drept paliativ pentru deficienţele pieţei 
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bancare, care trebuie remediate.

Or. fr

Justificare

Dezvoltarea microcreditelor trebuie să fie un instrument adiţional şi nu o alternativă la piaţa 
bancară tradiţională. Deficienţele acesteia nu trebuie trecute cu vederea şi remediate prin 
dezvoltarea microcreditelor. 

Amendamentul 29
Veronica Lope Fontagné

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Există numeroase instituţii, atât 
comerciale, cât şi de alte tipuri, care pot 
oferi microcredite. Microcreditele 
acordate persoanelor dezavantajate din 
UE sunt furnizate, în mare parte, de 
instituţii de microfinanţare necomerciale 
sau de instituţii financiare comerciale 
active din punct de vedere social. 
Furnizorii din acest sector au nevoie de 
mai mult sprijin pentru a face faţă 
nivelului actual al cererii.

Or. es

Amendamentul 30
Alejandro Cercas şi Kinga Göncz

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Majoritatea microcreditelor acordate 
persoanelor dezavantajate în Uniunea 
Europeană sunt furnizate de instituţii de 
microfinanţare necomerciale şi de bănci 
implicate social, prin urmare furnizorii 
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respectivi au nevoie de un sprijin 
suplimentar pentru a răspunde nivelului 
actual al cererii.

Or. en

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
inclusiv pentru tineri. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul 
European de Investiţii, precum şi de alte 
instituţii financiare internaţionale, fără a 
se aduce atingere activităţilor statelor 
membre. Prin urmare, Comisia a anunţat că 
propune un nou instrument EU de 
microfinanţare pentru a extinde domeniul 
microfinanţării la anumite grupuri care 
prezintă un risc special şi pentru a susţine 
în continuare dezvoltarea 
antreprenoriatului, economia socială şi 
microîntreprinderile.

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
care nu sunt solvabile şi nu dispun de 
fonduri proprii, prin urmare nu au acces 
la credit. În plus faţă de instrumentele 
existente, sunt necesare acţiuni specifice de 
întărire a coeziunii economice şi sociale, 
fără a se aduce atingere activităţilor statelor 
membre. Prin urmare, Comisia a anunţat că 
propune un nou instrument UE de 
microfinanţare pentru a extinde domeniul 
microfinanţării la anumite grupuri care 
prezintă un risc special şi pentru a susţine 
în continuare dezvoltarea 
antreprenoriatului, economia socială şi
solidară şi microîntreprinderile.

Or. en
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Amendamentul 32
Marian Harkin

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
inclusiv pentru tineri. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European 
de Investiţii, precum şi de alte instituţii 
financiare internaţionale, fără a se aduce 
atingere activităţilor statelor membre. Prin 
urmare, Comisia a anunţat că propune un 
nou instrument EU de microfinanţare 
pentru a extinde domeniul microfinanţării 
la anumite grupuri care prezintă un risc 
special şi pentru a susţine în continuare 
dezvoltarea antreprenoriatului, economia 
socială şi microîntreprinderile.

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, de 
exemplu persoanele care se confruntă cu 
dificultăţi în accesarea serviciilor 
financiare convenţionale. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European 
de Investiţii, precum şi de alte instituţii 
financiare internaţionale, fără a se aduce 
atingere activităţilor statelor membre. Prin 
urmare, Comisia a anunţat că propune un 
nou instrument UE de microfinanţare 
pentru a extinde domeniul microfinanţării 
la anumite grupuri care prezintă un risc 
special şi pentru a susţine în continuare 
dezvoltarea antreprenoriatului, economia 
socială şi microîntreprinderile.

Or. en

Justificare

Noţiunea „dezavantajat” nu este clară şi ar putea fi interpretată greşit. Includerea în mod 
specific a „tinerilor” este prea restrictivă şi nu include alte grupuri vulnerabile ale societăţii.
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Amendamentul 33
Sergio Gaetano Cofferati şi Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
inclusiv pentru tineri. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European 
de Investiţii, precum şi de alte instituţii 
financiare internaţionale, fără a se aduce 
atingere activităţilor statelor membre. Prin 
urmare, Comisia a anunţat că propune un 
nou instrument EU de microfinanţare 
pentru a extinde domeniul microfinanţării 
la anumite grupuri care prezintă un risc 
special şi pentru a susţine în continuare 
dezvoltarea antreprenoriatului, economia 
socială şi microîntreprinderile.

(4) Comunicarea Comisiei „Un angajament 
comun pentru ocuparea forţei de muncă” a 
subliniat necesitatea de a se oferi o nouă 
şansă şomerilor şi de a se deschide calea 
către antreprenoriat pentru unele dintre cele 
mai dezavantajate grupuri ale Europei, 
inclusiv pentru tineri. În plus faţă de 
instrumentele existente, sunt necesare 
acţiuni specifice de întărire a coeziunii 
economice şi sociale prin consolidarea 
activităţilor întreprinse de Banca 
Europeană de Investiţii şi Fondul European 
de Investiţii, precum şi de alte instituţii 
financiare internaţionale, fără a se aduce 
atingere activităţilor statelor membre. Prin 
urmare, Comisia a anunţat că propune un 
nou instrument UE de microfinanţare 
pentru a extinde domeniul microfinanţării 
la anumite grupuri care prezintă un risc 
special şi pentru a susţine în continuare 
dezvoltarea antreprenoriatului, economia 
socială şi microîntreprinderile. Pentru ca 
instrumentul de microcredit să fie 
eficient, să fie fructuos pe termen lung, să 
ajungă la potenţialii beneficiari şi să 
contribuie la politica economică şi la 
dezvoltarea la nivel local, ar fi oportun ca 
statele membre să creeze o unitate de 
legătură naţională care să coordoneze, să 
evalueze şi să monitorizeze toate măsurile 
aplicate astfel încât să se asigure că sunt 
folosite în mod util şi nu irosite.

Or. it

Justificare

Statele membre trebuie să coordoneze, prin intermediul unei unităţi speciale, implementarea 
microcreditelor la nivel naţional şi local pentru ca instrumentul să fie eficient şi să aibă un 
efect de durată asupra ocupării forţei de muncă şi a incluziunii sociale.
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Amendamentul 34
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În multe cazuri, furnizorii de 
microcredite din Europa sunt bănci 
comerciale şi ar trebui să devină parteneri 
importanţi în cadrul proiectului, în 
vederea restabilirii încrederii în piaţa 
creditului şi pentru a se putea concentra 
pe clienţii care nu sunt solvabili.

Or. en

Justificare

În multe state membre împrumuturile pentru microîntreprinderi şi pentru societățile nou 
înființate sunt acordate de băncile comerciale. Riscul ridicat reprezentat de microcredite 
coroborat cu criza actuală de lichidităţi au făcut ca băncile să-şi desfăşoare activitatea şi mai 
prudent, ceea ce a avut ca rezultat limitarea acordării de credite şi blocarea sectorului 
creditului. Rezultatul implicării acestora în proiect va fi deblocarea creditelor şi restabilirea 
încrederii.

Amendamentul 35
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Instituţiile de microfinanţare ar 
trebui să urmărească exclusiv scopuri 
sociale şi să se angajeze să respecte 
standardele de reglementare din domeniu.

Or. fr
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Amendamentul 36
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pe lângă dificultăţile de obţinere a 
accesului la credit, excluziunea socială şi 
precaritatea se află printre principalele 
obstacole în calea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor. Instrumentele de 
microfinanţare europene pot contribui la 
sprijinirea structurilor economiei sociale 
care oferă asistenţă şi însoţesc persoanele 
excluse pe parcursul reintegrării sociale a 
acestora şi le ajută să dobândească 
competenţele minime necesare pentru a 
iniţia un proiect de afaceri durabil.

Or. fr

Amendamentul 37
Traian Ungureanu

Propunere de decizie
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Instrumentul ar trebui să se 
concentreze pe acţiunile care pot produce 
efecte colaterale şi economii de scară, 
conectând activităţile economice finanţate 
între ele pentru obţinerea unui nivel 
maxim de bunăstare generală; 

Or. en

Justificare

În lumina studiilor recente, există o legătură pozitivă clară între activităţile economice 
conexe la scară mică. În aceste condiţii, crearea unei platforme ar putea contribui la 
dezvoltarea în condiţii de siguranţă sporite a microîntreprinderilor nou-înfiinţate şi în 
dezvoltare, întrucât acestea vor concura între ele, dar, în acelaşi timp, printr-o abordare 
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orizontală, pot deveni parteneri.

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Folosirea resurselor comunitare este 
adecvată şi răspunde Rezoluţiei 
Parlamentului European din martie 2009. 
În plus, un instrument unic pan-european 
va concentra susţinerea instituţiilor 
financiare internaţionale şi va evita o 
abordare dispersată, sporind astfel oferta 
de microfinanţare în toate statele membre.
Pentru a profita de experienţa instituţiilor 
financiare internaţionale, în special de 
cea a Băncii Europene de Investiţii şi a 
Fondului European de Investiţii, 
instrumentul de microfinanţare Progress 
va fi instituit pe baza unei gestiuni 
comune.

(5) Folosirea resurselor comunitare este 
adecvată şi răspunde Rezoluţiei 
Parlamentului European din martie 2009. 

Or. en

Amendamentul 39
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a se asigura că instrumentul 
îşi îndeplineşte scopul, criteriile stabilite 
în prezenta Decizie privind obiectivele 
instrumentului şi acţiunile eligibile şi 
beneficiarii acestuia trebuie să fie 
asimilate ca având importanţă egală cu 
criteriile financiare prestabilite.



PE429.667v01-00 14/48 AM\792370RO.doc

RO
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Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acţiunile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie coerente şi 
compatibile cu celelalte politici comunitare 
şi să respecte prevederile Tratatului şi cele 
ale actelor adoptate în conformitate cu 
acesta. Activităţile instrumentului ar trebui 
să fie complementare cu celelalte 
intervenţii comunitare, în special cu 
instrumentele financiare PCI, JASMINE şi 
Fondul Social European.

(6) Acţiunile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie coerente şi 
compatibile cu celelalte politici comunitare 
şi să respecte prevederile Tratatului şi cele 
ale actelor adoptate în conformitate cu 
acesta. Activităţile instrumentului ar trebui 
să fie complementare cu celelalte 
intervenţii comunitare, în special cu 
instrumentele financiare PCI, JASMINE,
FEADR, FEDR şi Fondul Social 
European.

Or. en

Amendamentul 41
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care acţiunilor finanţate 
prin intermediul instrumentului, 
întreprinderile ar trebui să beneficieze de 
consiliere individuală şi asistenţă tehnică 
pentru a garannta perenitatea acţiunilor 
sprijinite. Ar fi de dorit ca 
microfinanţarea să fie însoţită de produse 
şi servicii bancare adecvate.

Or. fr
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Justificare

Sprijinul este foarte important pentru începerea unei afaceri în general, cu atât mai mult în 
cazul în care grupul în cauză se confruntă cu dificultăţi.

Amendamentul 42
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să respecte 
recomandările Organizaţiei Mondiale a 
Muncii şi ar trebui să creeze posibilitatea 
de a acorda de consiliere şi formare 
financiară, utile celor care beneficiază de 
microcredite.

Or. fr

Amendamentul 43
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a maximiza rezultatul final 
oferit de instrument, statele membre şi 
Comunitatea Europeană ar trebui să ia 
măsuri comune în materie de 
monitorizare, aplicare şi evaluare a 
impactului, prin utilizarea instrumentelor 
financiare naţionale şi a strategiilor 
naţionale de ocupare a forţei de muncă.

Or. en

Justificare

În ceea ce priveşte studiile recente referitoare la impactul microfinanţării, unul dintre 
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principalele dezavantaje a fost lipsa informaţiilor pertinente şi faptul că guvernele naţionale 
nu s-au implicat în aceeaşi măsură. Prin declararea angajamentului în mod formal, riscul de 
a dispune de informaţii diferite şi de pierdere a datelor poate fi redus şi impactul poate fi 
evaluat mai eficient în vederea măsurilor viitoare în acest domeniu.

Amendamentul 44
Frederic Daerden

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie însoţite de 
programe de formare, de sponsorizări şi 
de consiliere individuală pentru a 
optimiza şansele de înfiinţare a unor 
microîntreprinderi viabile şi competitive.

Or. fr

Amendamentul 45
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie însoţite de 
programe de consiliere şi formare pentru 
a maximiza şansele de înfiinţare a unor 
microîntreprinderi viabile şi competitive. 
În acest scop, o anumită parte a bugetului 
trebuie alocată unor astfel de măsuri. 

Or. en
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Amendamentul 46
Thomas Händel

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile finanţate prin intermediul 
instrumentului ar trebui să fie însoţite de 
programe de consiliere, formare şi alte 
programe de sprijinire pentru a maximiza 
şansele de înfiinţare a unor 
microîntreprinderi viabile şi durabile. Un 
astfel de sprijin ar trebui acordat în mod 
adaptat, pentru a veni în sprijinul 
înfiinţării microîntreprinderilor. În plus, 
ar trebui să se acorde sprijin şi consiliere 
până când microîntreprinderea devine 
autonomă.

Or. en

Amendamentul 47
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru ca instrumentul să devină mai 
eficient, acesta ar trebui coordonat şi pus 
în aplicare în coerenţă cu instrumentele 
financiare europene şi naţionale, cu 
măsurile corespunzătoare în materie de 
asistenţă socială, precum şi cu 
programele regionale şi locale existente; 
de asemenea, ar trebui înlăturate din 
calea microcreditării obstacolele de 
natură juridică şi de reglementare.

Or. fr
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Justificare

Coordonarea cu alte programe existente şi înlăturarea obstacolelor din calea dezvoltării 
microcreditelor sunt esenţiale.

Amendamentul 48
Silvia Costa

Propunere de decizie
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru ca instrumentul să fie mai 
eficient, acesta ar trebui coordonat şi pus 
în aplicare în paralel cu instrumentele 
financiare europene şi naţionale 
existente, cu instituţiile financiare 
naţionale, cu măsurile relevante de 
asistenţă socială, precum şi cu 
programele regionale şi locale.

Or. it

Justificare

Adăugarea „instituţiilor financiare naţionale” va crea posibilitatea ca instrumentul să fie 
utilizat în mod mai eficient.

Amendamentul 49
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va asigura resurse comunitare 
pentru extinderea accesului la 
microcredite pentru:

Instrumentul va asigura resurse 
comunitare pentru creşterea 
disponibilităţii microfinanţării pentru:

Or. en
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Amendamentul 50
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va asigura resurse comunitare 
pentru extinderea accesului la microcredite
pentru:

Instrumentul va asigura resurse comunitare 
pentru extinderea accesului şi creşterea 
disponibilităţii microcreditelor pentru:

Or. en

Justificare

Instrumentul ar trebui să fie accesibil şi, în acelaşi timp, trebuie să fie disponibil pentru 
utilizatorii programului.

Amendamentul 51
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care şi-au pierdut sau riscă 
să îşi piardă locul de muncă şi doresc să 
iniţieze propria microîntreprindere, 
inclusiv activitate independentă;

(a) persoanele care riscă să îşi piardă locul 
de muncă sau care au dificultăţi în a se 
integra sau reintegra pe piaţa muncii şi 
doresc să iniţieze propria 
microîntreprindere, inclusiv activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 52
Nadja Hirsch

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care şi-au pierdut sau riscă (a) persoanele care riscă să îşi piardă locul 
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să îşi piardă locul de muncă şi doresc să 
iniţieze propria microîntreprindere, 
inclusiv activitate independentă;

de muncă sau care au dificultăţi în a se 
integra sau reintegra pe piaţa muncii şi 
doresc să iniţieze propria 
microîntreprindere, inclusiv activitate 
independentă;

Or. de

Amendamentul 53
Veronica Lope Fontagné

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanele care şi-au pierdut sau riscă 
să îşi piardă locul de muncă şi doresc să 
iniţieze propria microîntreprindere, 
inclusiv activitate independentă;

(a) persoanele care se află în şomaj sau 
riscă să îşi piardă locul de muncă şi doresc 
să iniţieze propria microîntreprindere, 
inclusiv activitate independentă;

Or. es

Justificare

Instrumentul ar trebui să vizeze persoanele care sunt în şomaj, fie că au avut un loc de muncă 
sau nu. Persoanele care intră pe piaţa muncii pentru prima dată ar trebui să fie sprijinite 
pentru a avea li se facilita accesul la aceasta.

Amendamentul 54
Sergio Gaetano Cofferati şi Silvia Costa

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instrumentul va furniza resurse 
comunitare pentru a asigura accesul la 
microcredit, promovând în mod activ 
şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

Or. it
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Justificare

Este important ca şi femeile să poată beneficia în mod corespunzător de microcreditare, 
întrucât acestea sunt discriminate mai frecvent şi se confruntă cu atât mai mult cu această 
situaţia având în vedere dubla dificultate de a se integra şi de a se menţine pe piaţa muncii, 
precum şi de a avea acces la piaţa convenţională a creditului. 

Amendamentul 55
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a evita eventualele măsuri discriminatorii asociate cu enumerarea tuturor grupurilor 
vizate.

Amendamentul 56
Veronica Lope Fontagné

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă;

(b) persoanele dezavantajate sau care riscă 
să fie excluse social, care doresc să iniţieze 
sau să continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă;

Or. es
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Justificare

Propunerea nu ar trebui să indice cu exactitate grupurile considerate a fi dezavantajate. 
Având în vedere că situaţia economică şi socială este diferită de la o ţară la alta, ar trebui ca 
statele membre să beneficieze de o anumită flexibilitate atunci când decid care grupuri ar 
trebui considerate dezavantajate, ţinând seama de particularităţile fiecăruia. De asemenea, 
ar trebui acordată o atenţie specială persoanelor pentru care excluderea socială reprezintă 
un risc.

Amendamentul 57
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă; 

(b) persoanele dezavantajate, cele excluse 
de pe piaţa convenţională a creditului şi 
cele care doresc să iniţieze sau să continue 
dezvoltarea propriei microîntreprinderi, 
inclusiv activitate independentă; 

Or. en

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă; 

(b) persoanele dezavantajate care 
ameninţate de excludere socială, cele care 
nu sunt solvabile şi nu dispun de fonduri 
proprii sau care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă; 

Or. en
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Amendamentul 59
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) persoanele dezavantajate, inclusiv 
tinerii, care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă;

(b) persoanele dezavantajate care 
ameninţate de excludere socială sau care 
sunt excluse de pe piaţa convenţională a 
creditului şi care doresc să iniţieze sau să 
continue dezvoltarea propriei 
microîntreprinderi, inclusiv activitate 
independentă;

Or. el

Justificare

Riscul de excludere socială este în continuare un aspect important, dar este dificil de 
măsurat. Adăugarea sintagmei „care sunt excluse de pe piaţa convenţională a creditului” 
consolidează obiectivul iniţial, fără a exclude grupurile vulnerabile şi fără a defini care sunt 
acestea.

Amendamentul 60
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate, inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile din economia 
socială şi microîntreprinderile care se 
specializează în activități calificate de 
producţie şi de prestări de servicii care 
angajează persoane care şi-au pierdut locul 
de muncă sau care angajează persoane 
dezavantajate

Or. it

Justificare

Pentru a proteja persoanele care sunt în pericol de a fi excluse de pe piaţa muncii şi/sau pe 
cele care întâmpină dificultăţi în a obţine acces la piaţa muncii sau la creditele 
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convenţionale, este important ca instrumentul de microcreditare să se aplice şi 
microîntreprinderilor care se specializează sau se reorganizează pentru a întreprinde 
activităţi de producţie sau de prestare de servicii care necesită calificări ce pot genera 
venituri durabile în viitor pentru persoanele care le efectuează.

Amendamentul 61
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-
au pierdut locul de muncă sau care 
angajează persoane dezavantajate, 
inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile din economia 
socială ale căror activităţi non-profit 
vizează reintegrarea socială, consilierea 
socială, formarea şomerilor şi, în general, 
stabilirea unui cadru favorabil 
antreprenoriatului.

Or. fr

Amendamentul 62
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care 
angajează persoane dezavantajate, 
inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile care angajează 
persoane pentru care există riscul de
excludere socială.

Or. en

Justificare

Textul modificat permite o înţelegere şi o accepţiune mai largă a grupului vizat, eligibil 
pentru finanţare.
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Amendamentul 63
Marian Harkin

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate, inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane care se confruntă cu dificultăţi 
la accesarea serviciilor financiare 
convenţionale.

Or. en

Justificare

Includerea în mod specific a „tinerilor” este prea restrictivă şi nu include alte grupuri 
vulnerabile ale societăţii.

Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate, inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile din economia 
socială şi solidară care angajează persoane 
care şi-au pierdut locul de muncă sau care 
angajează persoane dezavantajate.

Or. en
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Amendamentul 65
Veronica Lope Fontagné

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care 
angajează persoane dezavantajate, inclusiv 
tineri.

(c) microîntreprinderile, inclusiv cele din 
sectorul economiei sociale, care angajează 
persoane aflate în şomaj, persoane 
dezavantajate sau persoane care riscă să 
fie excluse social. 

Or. es

Justificare

Obiectivul deciziei este de a promova ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială. 
Restrângerea obiectivului la o singură categorie de microîntreprinderi ar reduce 
posibilităţile de realizare a acestuia.

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuţia financiară de la bugetul 
comunitar pentru instrument pe perioada 1 
ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013 este de 
100 de milioane EUR. 

(1) Contribuţia financiară de la bugetul 
comunitar pentru instrument pe perioada 1 
ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013 este de 
150 de milioane EUR, dintre care 15 
milioane EUR sunt prevăzute pentru 
măsuri de sprijin cum ar fi formarea şi 
consolidarea capacităților.

Or. en
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Amendamentul 67
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuţia financiară acoperă costul 
întreg al instrumentului, inclusiv 
comisioanele de gestionare pentru 
instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la articolul 5 alineatul (2) 
care gestionează contribuţia comunitară, 
precum şi orice alte costuri eligibile.

(4) Contribuţia financiară acoperă toate 
costurile eligibile ale instrumentului.

Or. en

Amendamentul 68
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuţia financiară acoperă costul 
întreg al instrumentului, inclusiv 
comisioanele de gestionare pentru 
instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la articolul 5 alineatul (2) care 
gestionează contribuţia comunitară, 
precum şi orice alte costuri eligibile.

(4) Contribuţia financiară acoperă costul 
întreg al instrumentului, inclusiv 
comisioanele de gestionare pentru 
instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la articolul 5 alineatul (2) care 
gestionează contribuţia comunitară, 
precum şi costurile asistenţei tehnice 
acordate organismelor publice şi private 
de microfinanţare menţionate la articolul 
4 alineatul (2) şi orice alte costuri eligibile.

Or. fr

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare asistenţa tehnică, cu toate că îmbunătăţirea 
capacităţilor intermediarilor în domeniul microcreditelor este esenţială pentru dezvoltarea 
acestora.
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Amendamentul 69
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) măsuri de sprijin, de exemplu activităţi 
de comunicare, monitorizare, control, 
auditare şi evaluare, direct necesare pentru 
punerea în aplicare eficace şi eficientă a 
prezentei decizii şi pentru atingerea 
obiectivelor acesteia.

(d) măsuri de sprijin, de exemplu activităţi 
de comunicare, monitorizare, control, 
auditare şi evaluare, necesare pentru 
punerea în aplicare eficace şi eficientă a 
prezentei decizii şi pentru atingerea 
obiectivelor acesteia.

Or. en

Amendamentul 70
Thomas Händel

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) programe de consiliere, formare, 
instruire şi alte programe de sprijin care 
vor maximiza şansele de înfiinţare a unor 
microîntreprinderi viabile şi durabile. Un 
astfel de sprijin ar trebui acordat într-un 
mod adaptat, astfel încât să vină în 
sprijinul înfiinţării microîntreprinderilor, 
fiind necesar ca acesta să fie acordat 
înainte de înfiinţarea microîntreprinderii 
şi până când aceasta devine autonomă.

Or. en
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Amendamentul 71
Traian Ungureanu şi Pascale Gruny

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Instrumentul ar trebui să finanţeze 
consolidarea capacităţii grupurilor vizate 
pentru a asigura rezultate mai bune în 
ceea ce priveşte cheltuielile.

Or. en

Justificare

Ţinând seama de cererea ridicată pentru finanţarea microîntreprinderilor, aceasta reprezintă 
o măsură de precauţie pentru alocarea eficientă a fondurilor în vederea obţinerii de rezultate 
pozitive pe termen lung.

Amendamentul 72
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre.

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre, precum şi cooperativelor 
de credit.

Or. en
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Amendamentul 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre.

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private naţionale şi locale
instituite în statele membre care furnizează 
microfinanţare persoanelor şi 
microîntreprinderilor din statele membre.

Or. it

Justificare

Este necesar ca organismele naţionale să se implice în mod corespunzător în aceste activităţi 
şi să colaboreze cu beneficiarii de microcredite.

Amendamentul 74
Marian Harkin

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre.

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private, inclusiv cooperativelor 
de credit controlate democratic instituite 
în statele membre care furnizează 
microfinanţare persoanelor şi 
microîntreprinderilor din statele membre.

Or. en
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Amendamentul 75
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre.

(2) Instrumentul este deschis organismelor 
publice şi private instituite în statele 
membre care furnizează microfinanţare 
persoanelor şi microîntreprinderilor din 
statele membre. Aceste organisme trebuie 
să demonstreze cel mai înalt grad de 
transparenţă şi să facă publice ratele 
reale anualizate. Acestea trebuie să 
publice cel puţin o dată la doi ani un 
raport în care să prezinte în mod detaliat 
şi să analizeze informaţiile referitoare la 
utilizarea instrumentului.

Or. fr

Amendamentul 76
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele publice şi private 
instituite în statele membre care 
furnizează acces la instrument elaborează 
orientări suplimentare cu privire la 
eligibilitatea beneficiarilor finali şi 
cooperează strâns cu organizaţiile care 
oferă programe de consiliere şi formare 
pentru beneficiarii finali în vederea 
creării de microîntreprinderi viabile şi 
competitive. Aceste organisme ar trebui să 
includă şi organizaţii ale societăţii civile 
care lucrează cu grupurile vizate 
menţionate la articolul 2. 

Or. en
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Amendamentul 77
Ádám Kósa

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a sprijini beneficiarii finali, 
organismele publice şi private instituite în 
statele membre care oferă acces la 
instrument elaborează orientări 
suplimentare cu privire la eligibilitatea 
beneficiarilor finali şi cooperează strâns 
cu organizaţiile care oferă programe de 
consiliere şi formare, precum şi cu 
organismele naţionale care reprezintă în 
mod oficial persoanele vizate de 
programele pentru beneficiarii finali, în 
vederea creării de microîntreprinderi 
viabile şi competitive.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 78
Sergio Gaetano Cofferati şi Silvia Costa

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Programele de consiliere şi formare 
însoţesc activităţile finanţate prin 
intermediul instrumentului.

Or. it

Justificare

Este esenţial ca finanţarea prin intermediul microcreditelor să fie însoţită de un sistem de 
consiliere şi formare corespunzător, pentru ca instrumentul să genereze rezultatele aşteptate 
în ceea ce priveşte eficienţa şi incluziunea socială.

Amendamentul 79
Thomas Händel

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se va acorda o atenţie deosebită 
stimulării şi consolidării economiei 
sociale.

Or. en

Amendamentul 80
Thomas Händel

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Accesul la finanţare prin intermediul 
instrumentului se realizează pe o bază 
exclusiv voluntară şi, în niciun caz, nicio 
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persoană nu ar trebui să fie obligată să 
folosească instrumentul sub ameninţarea 
retragerii sau reducerii contribuțiilor la 
asigurările sociale. 

Or. en

Amendamentul 81
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii cu 
sistemele naţionale.

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu furnizorii 
publici şi privaţi de microfinanţare 
selecţionaţi menţionaţi la articolul 4 
alineatul (2) în care se stipulează 
obligaţiile acestora de a folosi resursele 
puse la dispoziţie prin intermediul 
instrumentului în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolul 2 şi de a 
furniza informaţii pentru elaborarea 
rapoartelor anuale menţionate la articolul 
8 alineatul (1). Aceste acorduri dintre 
Comisie şi furnizorii de microfinanţare 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii şi a 
coordonării cu instrumentele financiare 
europene şi naţionale existente, cu 
măsurile relevante de asistenţă socială, 
precum şi cu programele regionale şi 
locale.

Or. en

Justificare

Etapa intermediară în procesul de încheiere a acordurilor cu instituţiile financiare 
internaţionale este o etapă inutilă care creează povară administrativă şi sporeşte dificultatea 
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controlului politic. Având în vedere dimensiunile reduse ale acestei iniţiative-pilot, este mult 
mai eficientă înfiinţarea unei structuri descentralizate a furnizorilor de microfinanţare 
naţionali. Abordarea descentralizată a fost, de exemplu, aplicată cu succes în cadrul 
programului Tineret pentru Europa

Amendamentul 82
Csaba Őry

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii cu 
sistemele naţionale.

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii şi a 
coordonării cu instrumentele financiare 
europene şi naţionale existente.

Or. en

Justificare

Adiţionalitatea este importantă atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.
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Amendamentul 83
David Casa

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii cu 
sistemele naţionale.

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii şi a 
coordonării cu instrumentele financiare 
europene şi naţionale existente, cu 
măsurile relevante de asistenţă socială, 
precum şi cu programele regionale şi 
locale. Pentru a asigura acoperirea 
echitabilă şi distribuţia justă între statele 
membre este necesar ca fiecărui stat 
membru să i se garanteze o prealocare 
minimă a instrumentului. 

Or. en

Amendamentul 84
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 

(2) Pentru a pune în aplicare acţiunile 
menţionate la articolul 4 alineatul (1), cu 
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excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii cu 
sistemele naţionale. 

excepţia măsurilor de susţinere menţionate 
la litera (d) a articolului 4 alineatul (1), 
Comisia încheie acorduri cu instituţiile 
financiare internaţionale, mai ales cu 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul European de Investiţii (FEI), în 
conformitate cu articolul 53d din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului şi articolul 43 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei. Aceste acorduri 
conţin prevederi detaliate pentru punerea în 
aplicare a sarcinilor încredinţate, inclusiv 
necesitatea de asigurare a adiţionalităţii şi a 
coordonării cu instrumentele financiare 
europene şi naţionale existente, cu 
măsurile relevante de asistenţă socială, 
precum şi cu programele regionale şi 
locale. În plus, aceste acorduri vor stabili 
obligaţia ca astfel de instituţii să 
transmită resursele pentru a realiza 
obiectivele stabilite la articolul 2 şi să 
pună în aplicare măsurile stabilite la 
articolul 4.

Or. en

Justificare

Este foarte important să se garanteze că instituţiile financiare însărcinate cu administrarea 
instrumentului se angajează în mod clar să realizeze obiectivele stabilite la articolele 2 şi 4.

Amendamentul 85
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Încasările instituţiilor financiare 
internaţionale, inclusiv dividendele şi 
rambursările, menţionate la alineatul (2), 
pot fi reinvestite de către acestea în acţiuni 
menţionate la articolul 4 alineatul (1) 
literele (a), (b) şi (c) pentru o perioadă de 

(3) Încasările instituţiilor financiare 
internaţionale, inclusiv dividendele şi 
rambursările, menţionate la alineatul (2), 
trebuie reinvestite de către acestea în 
acţiuni menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) literele (a), (b) şi (c) pentru o perioadă 
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şase ani de la data de intrare în funcţiune a 
instrumentului. La încetarea activităţii 
instrumentului, suma restantă datorată 
Comunităţilor Europene se restituie la 
bugetul general al Comunităţilor Europene.

de şase ani de la data de intrare în 
funcţiune a instrumentului. La încetarea 
activităţii instrumentului, suma restantă 
datorată Comunităţilor Europene se 
restituie la bugetul general al Comunităţilor 
Europene.

Or. en

Amendamentul 86
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la alineatul (2) al prezentului 
articol încheie acorduri scrise cu 
furnizorii publici şi privaţi de 
microfinanţare menţionaţi la articolul 4 
alineatul (2) în care stipulează obligaţiile 
acestora de a folosi resursele 
disponibilizate prin instrument în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolul 2 şi de a furniza informaţii 
pentru elaborarea rapoartelor anuale 
menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(4) Furnizorii de microfinanţare sunt 
selectaţi pe baza unor criterii financiare 
prestabilite şi a unor criterii la care fac 
referire articolele 2 şi 4 din prezentele 
decizii şi care se referă la obiectivele 
instrumentului şi măsurile posibile, 
precum şi beneficiarii eligibili.

Or. en

Justificare

Întrucât instrumentul are un obiectiv clar de consolidare a incluziunii şi coeziunii sociale a 
grupurilor vizate dezavantajate, este important ca criteriile de selecţie să nu fie ierarhice, cu 
alte cuvinte criteriile financiare să nu fie primordiale, ci acestea şi criteriile la care fac 
referire articolele 2 şi 4 din regulament să fie evaluate pe picior de egalitate.
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Amendamentul 87
Marian Harkin

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la alineatul (2) al prezentului 
articol încheie acorduri scrise cu furnizorii 
publici şi privaţi de microfinanţare 
menţionaţi la articolul 4 alineatul (2) în 
care stipulează obligaţiile acestora de a 
folosi resursele disponibilizate prin 
instrument în conformitate cu obiectivele 
stabilite la articolul 2 şi de a furniza 
informaţii pentru elaborarea rapoartelor 
anuale menţionate la articolul 8 alineatul 
(1).

(4) Instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la alineatul (2) al prezentului 
articol încheie acorduri scrise cu furnizorii 
publici şi privaţi de microfinanţare, 
inclusiv cooperativelor de credit 
controlate democratic, menţionaţi la 
articolul 4 alineatul (2) în care stipulează 
obligaţiile acestora de a folosi resursele 
disponibilizate prin instrument în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolul 2 şi de a furniza informaţii pentru 
elaborarea rapoartelor anuale menţionate la 
articolul 8 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 88
Sergio Gaetano Cofferati şi Silvia Costa

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot crea o unitate de 
legătură naţională care să coordoneze 
implementarea instrumentului de 
microcreditare. Unitatea de legătură 
naţională este însărcinată să disemineze 
informaţiile referitoare la instrument 
potenţialilor beneficiari, elaborând 
măsuri de evaluare şi monitorizare, 
cooperând cu autorităţile locale pentru a 
asigura armonizarea cu politicile de 
dezvoltare economică locale şi pentru a 
promova schimburi de informaţii şi de 
cele mai bune practici la nivel naţional şi 
european.
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Or. it

Justificare

Pentru ca instrumentul de microcredit să fie eficient, să fie fructuos pe termen lung, să ajungă 
la potenţialii beneficiari şi să contribuie la politica economică şi la dezvoltarea la nivel local, 
ar fi de dorit ca statele membre să înfiinţeze o unitate de legătură naţională care să 
coordoneze, să evalueze şi să monitorizeze toate măsurile aplicate, pentru a se asigura că 
acestea sunt folosite în mod util şi nu irosite.

Amendamentul 89
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi, 
după caz, impactul.

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului rapoartele anuale 
de punere în aplicare menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile acceptate sau respinse, 
contractele încheiate, acţiunile finanţate, 
rezultatele şi, după caz, impactul.

Or. en

Amendamentul 90
Jean Lambert

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
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fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi, 
după caz, impactul. 

punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile acceptate sau respinse, 
contractele încheiate, acţiunile finanţate, 
rezultatele şi, după caz, impactul. 

Or. en

Amendamentul 91
Marian Harkin

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi, 
după caz, impactul.

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
şi accesibilitatea fondurilor pe sectoare şi 
tipuri de beneficiari, cererile depuse, 
contractele încheiate, acţiunile finanţate, 
rezultatele şi, după caz, impactul.

Or. en

Amendamentul 92
Jean-Luc Bennahmias şi Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
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punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE. De 
asemenea, acesta conţine informaţii 
defalcate pe activităţi privind dezvoltarea 
microîntreprinderilor din sectorul 
economiei sociale care au solicitat ajutor 
din partea instrumentelor de 
microfinanţare europene.

Or. fr

Amendamentul 93
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE. 

(2) Începând din 2011, dar nu mai târziu 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 mai, un raport 
anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE. 

Or. en
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Amendamentul 94
Nadja Hirsch

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

(2) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului în fiecare an, 
înainte de 31 mai un raport anual cantitativ 
şi calitativ privind activităţile desfăşurate 
în temeiul prezentei decizii în decursul 
anului precedent. Raportul anual se 
bazează pe rapoartele de punere în aplicare 
menţionate la alineatul (1), se concentrează 
în principal pe măsura în care 
instrumentul a fost utilizat de statele 
membre şi pe rezultatele obţinute, precum 
şi pe durabilitatea acestora, care ar trebui 
să facă obiectul unei evaluări şi să 
conţină, în mod special, informaţii 
referitoare la cererile acceptate sau 
respinse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

Or. de

Justificare

Raportul anual ar trebui să conţină o evaluare a rezultatelor care să acopere aspecte cum ar 
fi insolvabilitatea IMM-urilor care sunt sprijinite şi proporţia personalului acestora alcătuit 
din persoane care înainte erau în şomaj şi care să evalueze durabilitatea rezultatelor 
obţinute.
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Amendamentul 95
Csaba Őry

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

(2) Începând din 2011, dar nu mai târziu 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie, un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

Or. en

Justificare

Data exactă a intrării în vigoare a deciziei nu poate fi prevăzută încă.

Amendamentul 96
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza raportului anual respectiv, 
Comisia ia măsurile corespunzătoare 
pentru a garanta persoanelor ameninţate 
cu excluderea socială promovarea, 
utilizarea şi accesul la acest instrument în 
întreaga Uniune Europeană. 
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Or. fr

Justificare

Trebuie să se ţină seama de lecţiile învăţate de pe urma raportului anual.

Amendamentul 97
Sylvana Rapti

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a). Pe baza raportului anual respectiv, 
Comisia depune eforturi pentru a garanta 
persoanelor ameninţate de excludere 
socială şi care sunt excluse de pe piaţa 
convenţională a creditului accesul la 
instrument în întreaga Uniune 
Europeană.

Or. el

Justificare

Riscul de excludere socială este în continuare un aspect important, dar este dificil de 
măsurat. Adăugarea sintagmei „care sunt excluse de pe piaţa convenţională a creditului” 
consolidează obiectivul iniţial, fără a exclude grupurile vulnerabile şi fără a defini care sunt 
acestea.

Amendamentul 98
Traian Ungureanu

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza raportului anual respectiv 
Comisia adaptează decizia, dacă este 
necesar, pentru a asigura realizarea 
obiectivelor definite la articolul 2.

Or. en
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Justificare

În cazul în care regulamentul nu îşi îndeplineşte obiectivele, Comisia are obligaţia de a-l 
îmbunătăţi.

Amendamentul 99
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza raportului anual, Comisia 
depune eforturi pentru a garanta 
accesibilitatea instrumentului în întreaga 
Uniune pentru persoanele excluse de pe 
piaţa convenţională a creditului.

Or. en

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pe baza raportului anual Comisia 
adaptează decizia, dacă este necesar, 
pentru a asigura respectarea obiectivelor 
definite la articolul 2.

Or. en

Justificare

În cazul în care regulamentul nu îşi îndeplineşte obiectivele, Comisia trebuie să fie obligată 
să îl îmbunătăţească.
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Amendamentul 101
Pervenche Berès

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la patru ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 
finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală
examinează, în mod special, măsura în 
care instrumentul, în întregul său, şi-a 
îndeplinit obiectivele. 

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
la propria iniţiativă şi în strânsă cooperare 
cu instituţiile financiare internaţionale 
menţionate la articolul 5 alineatul (2). 
Evaluarea interimară se efectuează la 
fiecare doi ani după intrarea în funcţiune a 
instrumentului. În 2015, Comisia prezintă 
o evaluare Parlamentului European şi 
Consiliului pe baza căreia acestea decid 
ce curs vor urma în ceea ce priveşte 
instrumentul. Evaluarea respectivă 
examinează măsura în care instrumentul, în 
întregul său, şi-a îndeplinit obiectivele. 

Or. fr

Justificare

Este de dorit ca instrumentul să devină o soluţie pe termen lung. În acest scop, o evaluare în 
2015 ar trebui să ofere posibilitatea de a aprecia dacă obiectivele au fost sau nu îndeplinite. 
Ar trebui efectuate evaluări interimare o dată la doi ani. 

Amendamentul 102
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la patru ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la fiecare doi ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului şi se adaugă la 
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finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală examinează, 
în mod special, măsura în care 
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit 
obiectivele. 

rapoartele anuale, iar evaluarea finală se 
încheie cel târziu la un an după sfârşitul 
mandatului (mandatelor) încredinţate 
instituţiilor financiare internaţionale 
menţionate la articolul 5 alineatul (2). 
Evaluarea finală examinează, în mod 
special, măsura în care instrumentul, în 
întregul său, şi-a îndeplinit obiectivele. 

Or. en

Amendamentul 103
Kinga Göncz

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza celei de-a doua evaluări 
interimare, Parlamentul European şi 
Consiliul decid cu privire la prelungirea 
duratei de funcţionare a instrumentului.

Or. en


