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Ändringsförslag 21
Thomas Händel

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I kommissionens meddelande av den 
24 maj 2006 ”Anständigt arbete för alla –
EU:s bidrag till agendan för anständigt 
arbete i världen” (KOM(2006)0249) 
poängterades vikten av anständigt arbete 
för alla, och parlamentet bekräftade även 
detta i sin resolution av den 23 maj 2007 
om anständigt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 22
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag 
(även som ensamföretagare) men som inte 
har tillgång till kredit.

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen och hos dem som inte är 
kreditvärdiga, inte har ekonomiska 
tillgångar och därmed inte har tillgång till 
kredit.

Or. en



PE429.667v01-00 4/48 AM\792370SV.doc

SV

Ändringsförslag 23
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på och tillgången till
mikrokrediter och tillgodose den stora 
efterfrågan hos dem som har störst behov 
av sådan finansiering under krisen, dvs. 
arbetslösa och utsatta grupper (även 
ungdomar) som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag (även som 
ensamföretagare) men som inte har tillgång 
till kredit.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sergio Gaetano Cofferati och Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen och bland dem som är 
utestängda från den traditionella 
kreditmarknaden, dvs. arbetslösa och 
utsatta grupper (även ungdomar) som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag 
(även som ensamföretagare) men som inte 
har tillgång till kredit, samtidigt som man 
aktivt arbetar för lika möjligheter för 
kvinnor och män i tillträdet till 
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mikrokreditinstrumenten.

Or. it

Ändringsförslag 25
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen och dem som är uteslutna 
från den konventionella 
kreditmarknaden, dvs. arbetslösa och 
utsatta grupper (även ungdomar) som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag 
(även som ensamföretagare) men som inte 
har tillgång till kredit.

Or. fr

Motivering

Det är bättre med en mer allmängiltig beskrivning av målgruppen.

Ändringsförslag 26
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
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som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

Or. en

Motivering

Listan över vilka målgrupper som kan få dessa lån kan väcka nya diskussioner på 
diskriminerande grunder. För att undvika en sådan diskussion anser vi att det är bättre att 
hänvisa till den generella målgrupp som i dagsläget är drabbad av krisen.  

Ändringsförslag 27
Thomas Mann

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En del av de mikrokrediter som finns 
tillgängliga för utsatta personer i EU 
tillhandahålls av mikrofinansinstitut 
utanför banksektorn och banker med ett 
socialt engagemang.

Or. en

Ändringsförslag 28
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det ökade utbudet av mikrokrediter 
för personer i svårigheter som inte har 
tillgång till krediter får inte användas som 
ett sätt att rätta till brister som måste 
undanröjas på bankmarknaden. 
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Or. fr

Motivering

Mikrokrediterna bör tas fram som ett komplement till den traditionella bankmarknaden, inte 
som ett alternativ till den. Det går inte att tiga ihjäl bristerna på den marknaden genom att 
utveckla mikrokrediter. 

Ändringsförslag 29
Veronica Lope Fontagné

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det finns en mängd institutioner, 
såväl kommersiella som 
icke-kommersiella, som kan erbjuda 
mikrokrediter. I EU kommer majoriteten 
av de mikrokrediter som beviljas
missgynnade personer från 
icke-kommersiella 
mikrokreditinstitutioner eller från socialt 
engagerade kommersiella finansiella 
organ, och dessa behöver ökat stöd för att 
kunna tillgodose den rådande efterfrågan.

Or. es

Ändringsförslag 30
Alejandro Cercas och Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Flertalet av de mikrokrediter som 
finns tillgängliga för utsatta personer i 
EU tillhandahålls av mikrofinansinstitut 
utanför banksektorn och banker med ett 
socialt engagemang, och dessa institut 
behöver därför ytterligare stöd för att 
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kunna möta den rådande efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 31
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat 
stöd till de insatser som görs av 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU som inte är 
kreditvärdiga, inte har ekonomiska 
tillgångar och därmed inte har tillgång till 
kredit. Utöver de nuvarande instrumenten 
behövs särskilda åtgärder för att ytterligare 
stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen utan att det påverkar 
medlemsstaternas nationella insatser. 
Kommissionen har därför aviserat ett 
förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala och 
solidariska ekonomin och mikroföretag.

Or. en



AM\792370SV.doc 9/48 PE429.667v01-00

SV

Ändringsförslag 32
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat stöd 
till de insatser som görs av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, dvs. personer som 
har svårt att få tillgång till konventionella 
finansiella tjänster. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat stöd 
till de insatser som görs av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

Or. en

Motivering

Begreppet ”utsatta grupper” är otydligt och kan misstolkas. Hänvisningen till ”ungdomar”
är för restriktiv och utesluter andra utsatta grupper i samhället.
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Ändringsförslag 33
Sergio Gaetano Cofferati och Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat stöd 
till de insatser som görs av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat stöd 
till de insatser som görs av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt EU-
mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag. För att 
mikrokreditinstrumentet ska vara 
effektivt, ge varaktiga resultat, nå 
potentiella stödmottagare och utgöra ett 
inslag i den ekonomiska politiken och 
politiken för lokal utveckling bör 
medlemsstaterna inrätta nationella 
kontaktpunkter som kan samordna, 
utvärdera och övervaka samtliga 
genomförda åtgärder, så att dessa 
kommer till nytta och inte går om intet.

Or. it

Motivering

Medlemsstaterna måste – via en ”samordningscentral” – samordna verksamheten inom 
ramen för mikrokreditinstrumentet på nationell och lokal nivå för att detta ska vara effektivt 
och ge varaktiga effekter i form av sysselsättning och social integration.
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Ändringsförslag 34
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Många av mikrokreditgivarna i 
Europa är affärsbanker, och för att 
återupprätta förtroendet för 
kreditmarknaden och underlätta för 
låntagare som inte är kreditvärdiga bör 
dessa banker bli viktiga partner i 
projektet.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater beviljas lånen till mikroföretag och nystartade företag av 
affärsbanker. Den höga risk som mikrokrediter innebär tillsammans med den rådande 
likviditetskrisen har gjort att bankerna blivit ännu försiktigare, vilket har visat sig i den 
begränsade kreditgivningen och den lamslagna kreditsektorn. Om affärsbankerna 
involverades i projektet skulle kreditverksamheten kunna återupptas och förtroendet 
återupprättas.

Ändringsförslag 35
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De institutioner som beviljar 
mikrokrediter bör endast bedriva social 
verksamhet och bör åta sig att efterleva 
regleringsbestämmelserna för denna 
sektor.

Or. fr
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Ändringsförslag 36
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Utöver svårigheterna att tillgå 
krediter hör social utestängning och 
otrygga situationer till de främsta hindren 
för bildandet och utvecklandet av 
mikroföretag. EU-instrumentet för 
mikrokrediter kan bidra till att stödja de 
strukturer inom den sociala ekonomin 
som hjälper och bistår socialt utestängda 
personer i samband med deras sociala 
återintegration och som hjälper dem att 
skaffa sig de minimikvalifikationer som 
krävs för att på ett varaktigt sätt kunna 
driva ett företag.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Traian Ungureanu

Förslag till beslut
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För att öka det allmänna välståndet 
bör mikrokreditinstrumentet inriktas på 
sådana åtgärder som, genom att koppla 
samman de finansierade ekonomiska 
verksamheterna med varandra, kan skapa 
positiva bieffekter och ekonomiska 
fördelar.

Or. en

Motivering

Nyliga studier visar på ett tydligt positivt samband mellan små ekonomiska verksamheter som 
är sammankopplade med varandra. Inrättandet av en plattform skulle följaktligen kunna ge 
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ökad säkerhet åt mikroföretag som nyligen startats eller som är under utveckling, eftersom de 
samtidigt som de konkurrerar med varandra skulle kunna bli partner på ett övergripande 
plan.

Ändringsförslag 38
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är lämpligt att använda 
gemenskapsmedel i enlighet med 
Europaparlamentets resolution från 
mars 2009. Ett enda EU-instrument 
underlättar också samlade insatser från 
de internationella finansinstitutens sida 
och innebär att man undviker sporadiska 
insatser och istället ökar utbudet på 
mikrokrediter i alla medlemsstater. För 
att utnyttja den erfarenhet som finns inom 
internationella finansinstitut (särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden) bör 
mikrokreditinstrumentet förvaltas 
gemensamt.

(5) Det är lämpligt att använda 
gemenskapsmedel i enlighet med 
Europaparlamentets resolution från 
mars 2009. 

Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att mikrokreditinstrumentet ska 
kunna fylla sitt syfte måste de kriterier 
som fastställts i detta beslut vad gäller 
mikrokreditinstrumentets mål, de 
stödberättigade åtgärderna och 
slutmottagarna vara likställda med de 
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redan fastställda finansiella kriterierna.  

Or. en

Ändringsförslag 40
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som finansieras genom 
mikrokreditinstrumentet bör vara 
samstämmiga och förenliga med 
gemenskapens övriga politik och bör följa 
bestämmelserna i fördraget och i rättsakter 
som antagits på grundval av det. 
Verksamheten bör komplettera andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt 
finansieringsinstrumenten inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation, Jasmine och 
Europeiska socialfonden.

(6) De åtgärder som finansieras genom 
mikrokreditinstrumentet bör vara 
samstämmiga och förenliga med 
gemenskapens övriga politik och bör följa 
bestämmelserna i fördraget och i rättsakter 
som antagits på grundval av det. 
Verksamheten bör komplettera andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt 
finansieringsinstrumenten inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation, Jasmine, Europeiska 
jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och 
Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 41
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För de verksamheter som finansieras 
genom detta instrument bör det ingå 
individuell rådgivning till företagen och 
tekniskt stöd som tryggar deras 
varaktighet. Mikrokrediterna bör åtföljas 
av anpassade bankprodukter och 
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banktjänster.

Or. fr

Motivering

Stödet är av stor vikt vid bildandet av företag överlag och framför allt för grupper med 
svårigheter.

Ändringsförslag 42
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De åtgärder som finansieras genom 
detta instrument bör följa Internationella 
arbetsorganisationens rekommendationer 
och möjliggöra rådgivning och lämplig 
utbildning i finansiella frågor för 
mottagarna av mikrokrediter.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att förbättra slutresultat i fråga 
om mikrokreditinstrumentet bör 
medlemsstaterna och EU genomföra 
gemensamma insatser vad gäller 
övervakning, genomförande och 
konsekvensbedömning genom att 
integrera nationella 
finansieringsinstrument och nationella 
sysselsättningsstrategier.
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Or. en

Motivering

Färska studier om konsekvenserna av mikrofinansiering gör gällande att de största 
nackdelarna med denna typ av finansiering hänför sig till bristen på relevanta uppgifter och 
de nationella regeringarnas skiftande åtaganden. Genom att tydligt definiera dessa 
åtaganden kan risken för motstridig och förlorad information minskas och konsekvenserna 
bättre utvärderas i samband med framtida åtgärder inom detta område.

Ändringsförslag 44
Frederic Daerden

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De verksamheter som finansieras 
genom detta instrument bör åtföljas av 
individuella utbildnings-, mentors- och 
stödprogram för att öka chanserna att 
bilda livskraftiga och konkurrenskraftiga 
mikroföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De åtgärder som finansieras genom 
mikrokreditinstrumentet bör åtföljas av 
mentor- och utbildningsprogram för att 
öka möjligheterna att skapa livskraftiga 
och konkurrenskraftiga mikroföretag. En 
uttrycklig del av budgeten måste därför 
avsättas till sådana åtgärder. 

Or. en



AM\792370SV.doc 17/48 PE429.667v01-00

SV

Ändringsförslag 46
Thomas Händel

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De åtgärder som finansieras genom 
mikrokreditinstrumentet bör åtföljas av 
mentor-, handlednings- och 
utbildningsprogram samt andra 
stödprogram för att öka möjligheterna att 
skapa lönsamma och livskraftiga 
mikroföretag. Detta stöd bör ges på ett 
målinriktat sätt och syfta till att bistå 
mikroföretag i samband med 
uppbyggnadsfasen. Mikroföretagen bör 
dessutom erbjudas stöd och rådgivning 
fram till dess att de är självgående. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att instrumentet ska bli 
effektivare bör det samordnas och 
genomföras i överensstämmelse med 
europeiska och nationella finansiella 
instrument, lämpliga sociala stödåtgärder 
och befintliga regionala och lokala 
program. Dessutom bör eventuella 
rättsliga och regleringsmässiga hinder för 
bildandet av mikroföretag hävas.

Or. fr
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Motivering

Det är oerhört viktigt att skapa samordning med andra befintliga program och undanröja 
hinder för utvecklingen av mikrokrediter.

Ändringsförslag 48
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att instrumentet ska bli 
effektivare bör det samordnas och 
genomföras parallellt med befintliga 
europeiska och nationella finansiella 
instrument och nationella finansiella 
institutioner, lämpliga sociala 
stödåtgärder och regionala och lokala 
program.

Or. it

Motivering

Om man lägger till nationella finansiella institutioner skapas det utrymme för bättre insatser 
och ökad effektivitet inom programmet.

Ändringsförslag 49
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mikrokreditinstrumentet ska 
tillhandahålla medel från gemenskapen 
för att öka tillgången till mikrokrediter 
för

Mikrokreditinstrumentet ska 
tillhandahålla medel från gemenskapen 
för att öka tillgängligheten till 
mikrofinansiering för

Or. en
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Ändringsförslag 50
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mikrokreditinstrumentet ska tillhandahålla 
medel från gemenskapen för att öka 
tillgången till mikrokrediter för

Mikrokreditinstrumentet ska tillhandahålla 
medel från gemenskapen för att öka 
tillgången och tillgängligheten till 
mikrokrediter för

Or. en

Motivering

Mikrokreditinstrumentet ska vara tillgängligt, men det är dessutom viktigt att se till att det 
verkligen står till förfogande för programmets användare.

Ändringsförslag 51
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete och vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

a) personer som riskerar att förlora sitt 
arbete eller som har svårigheter att 
komma in på eller återvända till 
arbetsmarknaden och som vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

Or. en

Ändringsförslag 52
Nadja Hirsch

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar a) personer som riskerar att förlora sitt 
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att förlora sitt arbete och vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

arbete eller personer som har svårigheter 
att komma in på eller återvända till 
arbetsmarknaden och som vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

Or. de

Ändringsförslag 53
Veronica Lope Fontagné

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete och vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

a) personer som är arbetslösa eller som 
riskerar att förlora sitt arbete och vill starta 
ett mikroföretag, även som 
ensamföretagare,

Or. es

Motivering

Instrumentet måste inriktas på arbetslösa personer, oavsett om de haft arbete tidigare eller 
inte. Dessutom bör det göra det lättare för personer som söker arbete för första gången att 
komma in på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 54
Sergio Gaetano Cofferati och Silvia Costa

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Instrumentet ska vid 
tillhandahållandet av gemenskapsmedel 
för tillgång till mikrokrediter på ett aktivt 
sätt främja lika möjligheter för kvinnor 
och män.

Or. it



AM\792370SV.doc 21/48 PE429.667v01-00

SV

Motivering

Det är viktigt att mikrokrediterna kommer även kvinnor till godo fullt ut, eftersom de oftare 
utsätts för diskriminering och är särskilt utsatta i fråga om den dubbla svårigheten att komma 
in på och stanna kvar på arbetsmarknaden och att få tillgång till den konventionella 
kreditmarknaden. 

Ändringsförslag 55
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar, 
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika att räkna upp samtliga målgrupper eftersom detta kan leda till 
diskriminering.

Ändringsförslag 56
Veronica Lope Fontagné

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar,
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden eller som löper risk för 
social utestängning och som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag, även 
som ensamföretagare,

Or. es
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Motivering

Det är inte lämpligt att i detta förslag definiera vilka specifika grupper som ska anses vara 
utsatta. Varje medlemsstat har sin egen ekonomiska och sociala verklighet, varför man bör 
medge flexibilitet i definitionerna av vilka grupper som ska betraktas som utsatta utifrån sina 
särdrag. Man bör även ägna särskild uppmärksamhet åt dem som befinner sig i riskzonen för 
social utestängning.

Ändringsförslag 57
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar,
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden och de som är 
utestängda från den konventionella 
kreditmarknaden och som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
ensamföretagare, 

Or. en

Ändringsförslag 58
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar, 
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

b) personer som löper risk för social 
utestängning och som varken är 
kreditvärdiga eller har ekonomiska 
tillgångar eller som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
ensamföretagare,

Or. en
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Ändringsförslag 59
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar,
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

b) utsatta personer som löper risk för 
social utestängning eller som är 
utestängda från den konventionella 
kreditmarknaden och som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
ensamföretagare,

Or. el

Motivering

Begreppet ”risk för social utestängning” är fortfarande viktigt, men det är svårt att mäta. 
Tillägget ”utestängda från den konventionella kreditmarknaden” förstärker det ursprungliga 
målet utan att utesluta sårbara grupper eller precisera vilka dessa grupper kommer att vara.

Ändringsförslag 60
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, 
bland annat ungdomar.

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
och mikroföretag som är specialiserade på 
kvalificerade produktions- och 
tjänsteverksamheter och som anställer 
arbetslösa eller personer som har svårt att 
hävda sig på arbetsmarknaden.

Or. it

Motivering

För att skydda dem som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och/eller dem som har 
svårt att få tillträde till arbetsmarknaden eller till konventionella krediter är det viktigt att 
utsträcka mikrokreditinstrumentet även till mikroföretag som är specialiserade på eller som 
ställer om sig till kvalificerade produktions- och tjänsteverksamheter och som kan generera 
varaktiga intäkter för de berörda personerna.
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Ändringsförslag 61
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin
som anställer arbetslösa eller personer 
som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar.

c) mikroföretag i den sociala ekonomin
vars icke-vinstdrivande verksamhet syftar 
till social återintegration, socialt stöd, 
utbildning för arbetslösa och, mer 
allmänt, utveckling av en företagarvänlig 
miljö.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som
har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar.

c) mikroföretag som anställer personer som
löper risk för social utestängning.

Or. en

Motivering

Den ändrade texten ökar förståelsen och acceptansen för den målgrupp som är berättigad till 
finansiering.



AM\792370SV.doc 25/48 PE429.667v01-00

SV

Ändringsförslag 63
Marian Harkin

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 - led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar.

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att få tillgång till konventionella 
finansiella tjänster.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”ungdomar” är för restriktiv och utesluter andra utsatta grupper i 
samhället.

Ändringsförslag 64
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, 
bland annat ungdomar.

c) mikroföretag i den sociala och 
solidariska ekonomin som anställer 
arbetslösa eller personer som har svårt att 
hävda sig på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Veronica Lope Fontagné

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 

c) mikroföretag, bland annat i den sociala 
ekonomin, som anställer arbetslösa,
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har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, 
bland annat ungdomar.

personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden eller personer som löper 
risk för social utestängning.

Or. es

Motivering

Syftet med beslutet är att främja sysselsättning och social integration. Om målgruppen för det 
inskränks till en enda typ av mikroföretag begränsar man möjligheterna till ett lyckat resultat.  

Ändringsförslag 66
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ekonomiska stödet via 
gemenskapsbudgeten till 
mikrokreditinstrumentet för perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 fastställs 
härmed till 100 miljoner euro.

1. Det ekonomiska stödet via 
gemenskapsbudgeten till 
mikrokreditinstrumentet för perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 fastställs 
härmed till 150 miljoner euro, varav 
15 miljoner euro ska gå till stödåtgärder 
såsom utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 67
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska stödet ska täcka hela 
kostnaden för mikrokreditinstrumentet, 
inklusive förvaltningsavgifter för de 
internationella finansinstitut som avses i 
artikel 5.2 och som förvaltar 
gemenskapens bidrag, samt alla andra

4. Det ekonomiska stödet ska täcka
samtliga stödberättigande utgifter för 
mikrokreditinstrumentet.
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stödberättigande utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ekonomiska stödet ska täcka hela 
kostnaden för mikrokreditinstrumentet, 
inklusive förvaltningsavgifter för de 
internationella finansinstitut som avses i 
artikel 5.2 och som förvaltar gemenskapens 
bidrag, samt alla andra stödberättigande 
utgifter.

4. Det ekonomiska stödet ska täcka hela 
kostnaden för mikrokreditinstrumentet, 
inklusive förvaltningsavgifter för de 
internationella finansinstitut som avses i 
artikel 5.2 och som förvaltar gemenskapens 
bidrag, samt utgifter för tekniskt stöd till 
de offentliga och privata inrättningar som 
avses i artikel 4.2 och alla andra 
stödberättigande utgifter.

Or. fr

Motivering

Ttekniskt stöd har inte tagits med i kommissionens förslag, trots att det är mycket viktigt för 
utvecklingen av mikrokrediter att kapaciteten förbättras hos dem som förmedlar dessa.

Ändringsförslag 69
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Stödåtgärder som kommunikation, 
övervakning, styrning, revision och 
utvärdering som är nödvändig för ett 
effektivt och ändamålsenligt genomförande 
av detta beslut och för uppnåendet av dess 
mål.

d) Stödåtgärder som kommunikation, 
övervakning, styrning, revision och 
utvärdering som är nödvändiga för ett 
effektivt och ändamålsenligt genomförande 
av detta beslut och för uppnåendet av dess 
mål.
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Or. en

Ändringsförslag 70
Thomas Händel

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Mentor-, handlednings- och 
utbildningsprogram samt andra 
stödprogram som kan öka möjligheterna 
att skapa lönsamma och livskraftiga 
mikroföretag. Detta stöd bör ges på ett 
målinriktat sätt och syfta till att bistå 
mikroföretag i samband med 
uppbyggnadsfasen, och stödet ska vara 
tillgängligt i förväg och fram till dess att 
mikroföretagen är självgående.

Or. en

Ändringsförslag 71
Traian Ungureanu och Pascale Gruny

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Mikrokreditinstrumentet ska 
tillhandahålla finansiering till 
kapacitetsfrämjande åtgärder för 
målgrupperna så att de medel som 
utbetalas utnyttjas bättre. 

Or. en

Motivering

Att ta hänsyn till den stora efterfrågan på finansieringsmedel för mikroföretag är en 
försiktighetsåtgärd för att kunna garantera en effektiv fördelning av medlen och för att få ett 
långsiktigt och gynnsamt resultat.
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Ändringsförslag 72
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna.

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna samt kreditföreningar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna.

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar på nationell och lokal nivå 
med säte i medlemsstaterna som 
tillhandahåller mikrokrediter till personer 
och mikroföretag i medlemsstaterna. 

Or. it

Motivering

Man måste sörja för en lämplig nivå av inbegripande av lokala organ vad gäller insatserna 
och mikrokrediternas stödmottagare.
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Ändringsförslag 74
Marian Harkin

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna.

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar, inbegripet demokratiskt 
kontrollerade kooperativa finansinstitut,
med säte i medlemsstaterna som 
tillhandahåller mikrokrediter till personer 
och mikroföretag i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 75
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna.

2. Mikrokreditinstrumentet ska vara 
tillgängligt för offentliga och privata 
inrättningar med säte i medlemsstaterna 
som tillhandahåller mikrokrediter till 
personer och mikroföretag i 
medlemsstaterna. Dessa inrättningar bör 
sörja för en mycket omfattande insyn i sin 
verksamhet och rapportera om den 
faktiska årliga räntan. Åtminstone 
vartannat år bör de offentliggöra en 
rapport med uppgifter och analyser av 
hur instrumentet utnyttjats.

Or. fr
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Ändringsförslag 76
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De offentliga och privata myndigheter 
som inrättats i medlemsstaterna och som 
tillhandahåller tillgång till 
mikrokreditinstrumentet ska utveckla 
ytterligare vägledning i fråga om 
stödberättigade slutmottagare och föra ett 
nära samarbete med organisationer som 
tillhandahåller mentor- och 
utbildningsprogram för slutmottagare, i 
syfte att skapa livskraftiga och 
konkurrenskraftiga mikroföretag. Icke-
statliga organisationer som arbetar med 
de målgrupper som anges i artikel 2 bör 
räknas till dessa myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 77
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att bistå slutmottagarna ska de 
offentliga och privata myndigheter som 
inrättats i medlemsstaterna och som 
tillhandahåller tillgång till 
mikrokreditinstrumentet genom att 
utveckla ytterligare vägledning i fråga om 
stödberättigade slutmottagare föra ett 
nära samarbete med organisationer som 
tillhandahåller mentor- och 
utbildningsprogram och med relevanta 
nationella organisationer som officiellt 
representerar de grupper som omfattas av 
programmen för slutmottagare, i syfte att 
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skapa konkurrenskraftiga och livskraftiga 
mikroföretag.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 78
Sergio Gaetano Cofferati och Silvia Costa

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De verksamheter som finansieras 
genom instrumentet ska åtföljas av 
mentors- och utbildningsprogram.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att finansieringen genom mikrokrediter åtföljs av ett lämpligt system för 
mentorskap och utbildning, så att programmet ger önskat resultat sett till effektivitet och 
social integration.
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Ändringsförslag 79
Thomas Händel

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
åtgärder för att stimulera och stärka den 
sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 80
Thomas Händel

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det är frivilligt att utnyttja den 
finansiering som mikrokreditinstrumentet 
tillhandahåller, och ingen ska under 
några som helst omständigheter tvingas 
använda mikrokreditinstrumentet på 
grund av hot om indragna eller minskade 
socialförsäkringsutbetalningar.  

Or. en

Ändringsförslag 81
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal
med utvalda offentliga och privata 
mikrokreditgivare som avses i artikel 4.2, 
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Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, 
Euratom) nr 2342/2002. Dessa avtal ska 
innehålla detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar nationella 
insatser.

där det fastställs att de är skyldiga att 
använda de medel som ställs till 
förfogande via mikrokreditinstrumentet 
enligt de mål som avses i artikel 2, och 
tillhandahålla information för 
utarbetandet av de årliga rapporter som 
avses artikel 8.1. Dessa avtal mellan 
kommissionen och mikrokreditgivare ska 
innehålla detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar och är 
samordnade med befintliga europeiska 
och nationella finansiella instrument, 
lämpliga sociala stödåtgärder och 
regionala och lokala program.

Or. en

Motivering

Att ingå avtal med internationella finansinstitut är ett onödigt steg som endast skapar en 
demokratisk börda och försvårar den politiska kontrollen. Det vore med tanke på 
pilotprojektets ringa storlek betydligt effektivare att skapa en decentraliserad struktur av 
nationella mikrokreditgivare. Ett decentraliserat tillvägagångssätt tillämpades t.ex. 
framgångsrikt i Ungdom för Europa-programmet.

Ändringsförslag 82
Csaba Őry

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
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nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar nationella 
insatser.

nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar och är 
samordnade med befintliga europeiska 
och nationella finansiella instrument.

Or. en

Motivering

Additionalitet är inte bara viktigt på nationell nivå utan även på EU-nivå.

Ändringsförslag 83
David Casa

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar nationella 
insatser.

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar och är 
samordnade med befintliga europeiska 
och nationella finansiella instrument, 
lämpliga sociala stödåtgärder och 
regionala och lokala program. För att 
garantera en rättvis täckning och 
fördelning mellan medlemsstaterna ska 
varje medlemsstat garanteras ett lägsta 
preliminärt anslag från 
mikrokreditinstrumentet.  
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Or. en

Ändringsförslag 84
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar nationella 
insatser.

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar och är 
samordnade med befintliga europeiska 
och nationella finansiella instrument, 
lämpliga sociala stödåtgärder och 
regionala och lokala program. I avtalen 
ska dessa institutioner dessutom åläggas 
att använda resurserna så att målen i 
artikel 2 ska kunna uppnås och 
åtgärderna i artikel 4 genomföras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att de finansiella myndigheter som ålagts att förvalta 
mikrokreditinstrumentet har en tydlig skyldighet att uppnå målen i artikel 2 och genomföra 
åtgärderna i artikel 4.
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Ändringsförslag 85
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 får under sex år efter 
mikrokreditinstrumentets startdatum 
återinvestera intäkterna, inklusive 
utdelning och återbetalningar, i de åtgärder 
som anges i artikel 4.1 a, b och c. När 
mikrokreditinstrumentet har löpt ut ska det 
återstående beloppet betalas tillbaka till 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

3. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 ska under sex år efter 
mikrokreditinstrumentets startdatum 
återinvestera intäkterna, inklusive 
utdelning och återbetalningar, i de åtgärder 
som anges i artikel 4.1 a, b och c. När 
mikrokreditinstrumentet har löpt ut ska det 
återstående beloppet betalas tillbaka till 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 86
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 i denna artikel ska ingå 
skriftliga avtal med de offentliga och 
privata mikrokreditgivare som avses i 
artikel 4.2, där det fastställs vilka 
skyldigheter de har när det gäller att 
använda de medel som ställs till 
förfogande via mikrokreditinstrumentet i 
enlighet med målen i artikel 2 och att 
tillhandahålla information för 
utarbetande av årliga rapporter enligt 
artikel 8.1.

4. Mikrokreditgivarna ska väljas ut på 
grundval av i förväg fastställda finansiella 
kriterier och kriterier som hänför sig till 
artiklarna 2 och 4 i detta beslut, i fråga 
om mikrokreditinstrumentets mål, de
stödberättigade åtgärderna och 
slutmottagarna.

Or. en
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Motivering

Eftersom mikrokreditinstrumentet har ett tydligt uppdrag att stärka den sociala integrationen 
av och sammanhållningen för personer ur en missgynnad målgrupp är det viktigt att 
urvalskriterierna inte är hierarkiska, dvs. de finansiella kriterier bör komma först men 
kriterierna som avser artiklarna 2 och 4 i förordningen bör beaktas i samma utsträckning.

Ändringsförslag 87
Marian Harkin

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 i denna artikel ska ingå 
skriftliga avtal med de offentliga och 
privata mikrokreditgivare som avses i 
artikel 4.2, där det fastställs vilka 
skyldigheter de har när det gäller att 
använda de medel som ställs till förfogande 
via mikrokreditinstrumentet i enlighet med 
målen i artikel 2 och att tillhandahålla 
information för utarbetande av årliga 
rapporter enligt artikel 8.1.

4. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 i denna artikel ska ingå 
skriftliga avtal med de offentliga och 
privata mikrokreditgivare, inbegripet 
demokratiskt kontrollerade kooperativa 
finansinstitut, som avses i artikel 4.2, där 
det fastställs vilka skyldigheter de har när 
det gäller att använda de medel som ställs 
till förfogande via mikrokreditinstrumentet 
i enlighet med målen i artikel 2 och att 
tillhandahålla information för utarbetande 
av årliga rapporter enligt artikel 8.1.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sergio Gaetano Cofferati och Silvia Costa

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får inrätta nationella 
kontaktpunkter med uppgift att samordna 
verksamheten inom ramen för 
mikrokreditinstrumentet. 
Kontaktpunkterna ska ha i uppgift att 
sprida kännedom om instrumentet bland 
möjliga stödmottagare, genomföra 
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utvärderingar och bedriva övervakning, 
samarbeta med lokala organ för att 
säkerställa överensstämmelse med 
politiken för den lokala ekonomiska 
utvecklingen och främja utbyte av 
information och bästa praxis på nationell 
och europeisk nivå. 

Or. it

Motivering

För att mikrokreditinstrumentet ska vara effektivt, ge varaktiga resultat, nå de potentiella 
stödmottagarna och utgöra ett inslag i den ekonomiska politiken och politiken för lokal 
utveckling är det lämpligt att medlemsstaterna inrättar nationella kontaktpunkter som kan 
samordna, utvärdera och övervaka samtliga genomförda åtgärder, så att dessa kommer till 
nytta och inte går om intet.

Ändringsförslag 89
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten 
och fördelningen av medlen mellan olika 
sektorer och typer av mottagare, 
inlämnade ansökningar, ingångna avtal, 
finansierade åtgärder, resultat och, om 
möjligt, effekter.

1. Kommissionen ska överlämna de årliga 
genomföranderapporter som avses i
artikel 5.2 till Europaparlamentet och 
rådet, där de stödda åtgärderna beskrivs 
med avseende på genomförandet av 
budgeten och fördelningen av medlen 
mellan olika sektorer och typer av 
mottagare, godkända eller avslagna
ansökningar, ingångna avtal, finansierade 
åtgärder, resultat och, om möjligt, effekter.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten 
och fördelningen av medlen mellan olika
sektorer och typer av mottagare, 
inlämnade ansökningar, ingångna avtal, 
finansierade åtgärder, resultat och, om 
möjligt, effekter.

1. Kommissionen ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till
Europaparlamentet och rådet, på 
grundval av rapporter från de 
internationella finansinstitut som avses i 
artikel 5.2, där de stödda åtgärderna 
beskrivs med avseende på genomförandet 
av budgeten och fördelningen av medlen 
mellan olika sektorer och typer av 
mottagare, godkända eller avslagna
ansökningar, ingångna avtal, finansierade 
åtgärder, resultat och, om möjligt, effekter. 

Or. en

Ändringsförslag 91
Marian Harkin

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten 
och fördelningen av medlen mellan olika 
sektorer och typer av mottagare, inlämnade 
ansökningar, ingångna avtal, finansierade 
åtgärder, resultat och, om möjligt, effekter.

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten,
fördelningen av och tillgången till medlen 
mellan olika sektorer och typer av 
mottagare, inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal, finansierade åtgärder, 
resultat och, om möjligt, effekter.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Jean-Luc Bennahmias och Marielle De Sarnez

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december 
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar,
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden.

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december 
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden. Den ska även innehålla 
uppgifter, uppdelade per verksamhet, om 
utvecklingen av de mikroföretag inom den 
sociala ekonomin som utnyttjat 
EU-instrumentet för mikrokrediter.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 

2. Kommissionen ska första gången under 
2011, dock senast tolv månader efter det 
att detta beslut trätt i kraft, och därefter 
före den 31 maj varje år lägga fram en 
kvantitativ och kvalitativ rapport för 
Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
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utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden.

detta beslut under det föregående året. Den 
årliga rapporten ska utarbetas på grundval 
av de genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden. 

Or. en

Ändringsförslag 94
Nadja Hirsch

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden.

2. Kommissionen ska före den 31 maj
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på i vilken 
utsträckning mikrokreditinstrumentet har 
använts av medlemsstaterna och på de 
resultat som uppnåtts samt resultatens 
varaktighet, som ska vara föremål för en 
bedömning. Rapporten ska i synnerhet 
innehålla information om godkända och 
avslagna ansökningar, ingångna avtal och 
de finansierade åtgärderna och hur de 
kompletterar andra gemenskapsåtgärder, 
särskilt Europeiska socialfonden.

Or. de

Motivering

Inom ramen för de årliga rapporterna ska det göras en utvärdering av resultaten, som 
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inbegriper sådana faktorer som insolvens inom de små och medelstora företag som erhåller 
stöd och hur stor andel av deras personalstyrka som utgörs av personer som tidigare varit 
arbetslösa, och en bedömning av varaktigheten i dessa resultat.

Ändringsförslag 95
Csaba Őry

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december 
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt 
Europeiska socialfonden.

2. Kommissionen ska första gången under 
2011, dock senast tolv månader efter det 
att detta beslut trätt i kraft, och därefter 
före den 31 december varje år lägga fram 
en kvantitativ och kvalitativ rapport för 
Europaparlamentet och rådet om den 
verksamhet som bedrivits inom ramen för 
detta beslut under det föregående året. Den 
årliga rapporten ska utarbetas på grundval 
av de genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt 
Europeiska socialfonden.

Or. en

Motivering

Det är i dagsläget inte möjligt att förutsäga det exakta datumet för när beslutet kommer att 
träda i kraft.
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Ändringsförslag 96
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På grundval av denna årliga rapport 
ska kommissionen ta lämpliga initiativ för 
att trygga främjandet, utnyttjandet och 
tillgången till detta instrument i hela EU 
för personer som hotas av social 
utestängning. 

Or. fr

Motivering

De lärdomar som dras av den årliga rapporten bör följas av handling.

Ändringsförslag 97
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska på grundval av den 
årliga rapporten anstränga sig för att se 
till att mikrokreditinstrumentet är 
lättillgängligt runtom i EU för dem som 
löper risk för social utestängning och som 
är utestängda från den traditionella 
kreditmarknaden.

Or. el

Motivering

Begreppet ”risk för social utestängning” är fortfarande viktigt, men det är svårt att mäta. 
Tillägget ”utestängda från den konventionella kreditmarknaden” förstärker det ursprungliga 
målet utan att utesluta sårbara grupper eller precisera vilka dessa grupper kommer att vara.
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Ändringsförslag 98
Traian Ungureanu

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om nödvändigt ska kommissionen ska 
på grundval av denna årliga rapport 
anpassa beslutet för att se till att det 
uppfyller de mål som fastställts i artikel 2.

Or. en

Motivering

Om förordningen inte uppfyller målen ska kommissionen åläggas att ändra denna till det 
bättre.

Ändringsförslag 99
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska på grundval av den 
årliga rapporten vidta åtgärder för att se 
till att mikrokreditinstrumentet är 
lättillgängligt runtom i EU för dem som 
är utestängda från den konventionella 
kreditmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om nödvändigt ska kommissionen ska 
på grundval av denna årliga rapport 
anpassa beslutet för att se till att det 
uppfyller de mål som fastställts i artikel 2.

Or. en

Motivering

Om förordningen inte uppfyller målen ska kommissionen åläggas att ändra denna till det 
bättre.

Ändringsförslag 101
Pervenche Berès

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
en delutvärdering och en slutlig 
utvärdering. Delutvärderingen ska göras 
fyra år efter mikrokreditinstrumentets 
startdatum och den slutliga utvärderingen 
senast ett år efter det att det uppdrag som 
anförtrotts de internationella 
finansinstituteten i artikel 5.2 löpt ut. I 
den slutliga utvärderingen ska man 
särskilt undersöka i vilken utsträckning 
mikrokreditinstrumentets mål har uppnåtts.

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
delutvärderingar. En delutvärdering ska 
göras vartannat år från och med
mikrokreditinstrumentets startdatum. År 
2015 ska kommissionen lägga fram en 
utvärdering för Europaparlamentet och 
rådet, på grundval av vilken dessa 
institutioner ska fatta ett beslut om 
instrumentets framtid. I denna 
utvärdering ska man särskilt undersöka i 
vilken utsträckning 
mikrokreditinstrumentets mål har uppnåtts. 

Or. fr
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Motivering

Detta bör göras till ett permanent instrument. I detta syfte skulle en utvärdering under 2015 
göra det möjligt att utvärdera om målen har uppnåtts. Delutvärderingar bör genomföras 
vartannat år. 

Ändringsförslag 102
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
en delutvärdering och en slutlig 
utvärdering. Delutvärderingen ska göras 
fyra år efter mikrokreditinstrumentets 
startdatum och den slutliga utvärderingen 
senast ett år efter det att det uppdrag som 
anförtrotts de internationella 
finansinstituteten i artikel 5.2 löpt ut. I den 
slutliga utvärderingen ska man särskilt 
undersöka i vilken utsträckning 
mikrokreditinstrumentets mål har uppnåtts.

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
en delutvärdering och en slutlig 
utvärdering. Delutvärderingen ska göras 
vartannat år efter 
mikrokreditinstrumentets startdatum som 
ett komplement till de årliga 
utvärderingarna och den slutliga 
utvärderingen senast ett år efter det att det 
uppdrag som anförtrotts de internationella 
finansinstituten i artikel 5.2 löpt ut. I den 
slutliga utvärderingen ska man särskilt 
undersöka i vilken utsträckning 
mikrokreditinstrumentets mål har uppnåtts. 

Or. en

Ändringsförslag 103
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet och rådet ska på 
grundval av den andra delutvärderingen 
besluta huruvida mikrokreditinstrumentet 
ska förlängas eller inte.
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Or. en


