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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress
(2015/2042(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie 
wdrożenia europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – 2013 
(COM(2014)0639),

– uwzględniając ocenę okresową europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 
z dnia 5 maja 2015 r.1,

– uwzględniając publikację pt. „Study on imperfections in the area of microfinance and 
options how to address them through an EU financial instrument” [„Studium 
niedoskonałości w obszarze mikrofinansów i możliwości ich eliminacji za pomocą 
unijnego instrumentu finansowego”] 2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych (EaSI)(„rozporządzenie EaSI”) i zmieniające decyzję nr 
283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego Progress 3(„Instrument”)(„Decyzja”),

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 
25 marca 2010 r. ustanawiającą Europejski Instrument Mikrofinansowy na rzecz 
Zatrudnienia i Włączenia Społecznego 
4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w 
sprawie Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia5,

– uwzględniając analizę Biura Analiz Parlamentu Europejskiego z maja 2015 r. 
zatytułowaną „ocena okresowa europejskiego Instrumentu mikrofinansowego Progress” 
6,

– uwzględniając art.52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 

1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7760
2 http://bookshop.europa.eu/fr/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-
them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238.
4 Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 2.
5 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 85.
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/EPRS_IDA(2015)547555_EN.pdf
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Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0331/2015),

A. mając na uwadze, że mikrofinanse przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020”; mając na uwadze, że mikrofinanse mogą podźwignąć ludzi z ubóstwa i 
bezrobocia, zapewnić im godność oraz zwiększyć spójność społeczności, dzięki 
poprawie włączenia społecznego i zmniejszaniu różnic społecznych;

B. mając na uwadze, że celem Instrumentu jest zwiększenie dostępu do mikrofinansów dla 
osób, które straciły pracę lub którym grozi jej utrata, bądź osób mających trudności z 
wejściem lub powrotem na rynek pracy, jak również dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub osób w trudnym położeniu mających utrudniony dostęp 
do tradycyjnego rynku kredytowego, które chcą założyć lub rozwijać swoje 
mikroprzedsiębiorstwa, w tym osób pracujących na własny rachunek; mając na uwadze, 
że celem Instrumentu jest zwiększenie dostępu do mikrofinansów dla 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych;

C. mając na uwadze, że celem Instrumentu jest poprawa możliwości pośredników w celu 
zwiększenia liczby możliwych operacji, aby tworzyć miejsca pracy, rozwoju i 
włączenia społecznego w społecznościach lokalnych;

D. mając na uwadze, że sytuacja finansowa kobiet-kredytobiorców wydaje się gorsza niż 
mężczyzn, a odsetek kobiet bezrobotnych lub zagrożonych ubóstwem jest wyższy niż w 
przypadku mężczyzn1; mając na uwadze, że proporcja między przedsiębiorcami-
kobietami i przedsiębiorcami-mężczyznami korzystającymi z Instrumentu wynosi 
jedynie 36:64 i jest niewystarczająca w kontekście równowagi płci;

E. mając na uwadze, że marginalizacja i dyskryminacja z wielu przyczyn jednocześnie, 
które dotykają pewne grupy kobiet, dodatkowo pogarszają ich niekorzystną sytuację 
ekonomiczną i problemy z dostępem do finansowania; mając na uwadze, że włączenie 
społeczne kobiet dotkniętych wykluczeniem należy traktować priorytetowo;

F. mając na uwadze, że coraz więcej kobiet aktywnych na rynku pracy jest także 
głównymi żywicielami rodziny; mając na uwadze, że odsetek rodziców samotnie 
wychowujących dzieci jest znacznie wyższy w przypadku kobiet; mając na uwadze, że 
mikrofinanse powinny przynosić korzyści coraz większej liczbie kobiet;

G. mając na uwadze, że gospodarka społeczna obejmuje spółdzielnie, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia nienastawione na zysk, fundacje i 
przedsiębiorstwa społeczne przyczyniające się w Unii do tworzenia miejsc pracy, 
spójności społecznej, rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony 
środowiska, ochrony konsumentów, rozwoju rolnictwa, rozwoju państw trzecich i 
polityki zabezpieczenia społecznego;

H. mając na uwadze, że w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego podniósł się 
poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także stopa długoterminowego 
bezrobocia i bezrobocia wśród młodych oraz nasiliły się nierówności społeczne;

1  Ocena okresowa europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress 
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I. mając na uwadze, że Instrument poprawia warunki uzyskiwania pożyczek oraz 
zwiększa dostępność finansowania dla osób normalnie niespełniających wymagań; 
mając na uwadze, że pośrednicy mikrofinansowi odnieśli korzyści z Instrumentu 
w 22 państwach członkowskich; mając na uwadze, że ogólny cel Instrumentu polega na 
wypłacie 46 000 mikrokredytów do 2020 r., stanowiących szacunkowo kwotę 500 mln 
EUR;

J. mając na uwadze, że stopa spłaty przez kredytobiorców jest szacowana na 95 %; mając 
na uwadze, że Instrument pomógł różnym osobom w wejściu lub powrocie na rynek 
pracy lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz osobom 
samozatrudnionym w prowadzeniu lub rozwijaniu ich mikroprzedsiębiorstw pod 
względem utrzymywania miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy i generowania 
obrotów; mając na uwadze, że Instrument był wykorzystywany w odległych obszarach 
europejskich oraz pomagał w uruchamianiu działalności gospodarczej;

K. mając na uwadze, że ocena dotarcia do mniejszości pozostaje trudna, gdyż większość 
pośredników mikrofinansowych nie jest specjalnie zainteresowana skuteczniejszym 
docieraniem do mniejszości; mając na uwadze, że osoby zaciągające mikrokredyty 
niekoniecznie postrzegają siebie jako marginalizowaną grupę lub obawiają się 
dyskryminacji w razie ujawnienia ich pochodzenia etnicznego;

L. mając na uwadze, że 60 % osób, których dotyczą dostępne dane, było albo 
bezrobotnych, albo nieaktywnych zawodowo w chwili złożenia wniosku o mikrokredyt; 
84 % odbiorców znajdowało się w grupie wiekowej  25–54 lata, a 36 % 
zarejestrowanych przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci pożyczki, 
stanowiły kobiety;

M. mając na uwadze, że Instrument należy ocenić pod względem jakościowym, a nie tylko 
ilościowym; mając na uwadze, że chociaż analiza Instrumentu pod kątem wydajności 
ekonomicznej jest prostsza, należy ocenić również jego skuteczność w zapewnianiu 
włączenia społecznego, a także jakość i pośrednie oddziaływanie stworzonych miejsc 
pracy;

N. mając na uwadze, że docelowa proporcja 40:60 między przedsiębiorcami-kobietami 
i przedsiębiorcami-mężczyznami została prawie osiągnięta i jest znacznie wyższa niż 
średnia unijna;

O. mając na uwadze, że wykorzystanie Instrumentu okazało się najintensywniejsze w 
południowych i wschodnich państwach członkowskich;

P. mając na uwadze, że usługi w zakresie rozwoju biznesu, takie jak usługi szkoleniowe 
i doradcze, są kluczowe dla sukcesu oraz rentowności mikroprzedsiębiorstwa;

Q. mając na uwadze, że brak finansowania przedsiębiorstw w gospodarce społecznej został 
określony jako wada Instrumentu;

R. mając na uwadze, że istnieją wskazania, że mikrofinanse mogą być jednym z 
elementów pomagających osobom prowadzącym działalność w przejściu z szarej strefy 
do uzyskania statusu zarejestrowanego podmiotu prowadzącego działalność 
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gospodarczą;

S. mając na uwadze, że publiczne ujawnianie większej liczby informacji dotyczących 
udzielania mikropożyczek przez pośredników mikrofinansowych to najlepszy sposób na 
promocję lepszego wykorzystania finansowania publicznego; mając na uwadze, że 
publiczne ujawnianie większej liczby danych umożliwia porównywanie wyników 
poszczególnych pośredników mikrofinansowych;

T. mając na uwadze, że istnieje potencjał do synergii między Instrumentem a Europejskim 
Funduszem Społecznym (EFS), Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) oraz innymi funduszami unijnymi, co pozwali uniknąć 
niepożądanego pokrywania się ich zakresów:

U. mając na uwadze, że art. 6 rozporządzenia finansowego stanowi, iż „budżet uchwala się 
i wykonuje zgodnie z zasadami jedności, rzetelności budżetowej, jednoroczności, 
równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, zasadą należytego 
zarządzania finansami, która wymaga skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej, oraz 
zasadą przejrzystości”;

V. mając na uwadze, że Instrument korzysta z finansowania UE i wkładu finansowego 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a środkami z obu tych źródeł zarządza 
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI); przewiduje on także dodatkowe finansowanie 
od inwestorów prywatnych;

W. mając na uwadze, że Instrument ten jest jeszcze mało znany potencjalnym 
beneficjentom, na co wskazuje niższa od założonej wartość udzielonych 
mikrokredytów;

X. mając na uwadze, że Instrument jest wciąż stosunkowo mało znany potencjalnym 
beneficjentom, o czym świadczy niższa od zakładanej kwota udzielonych 
mikrokredytów, zwłaszcza we Włoszech, na co wskazuje sprawozdanie specjalne 
Trybunału Obrachunkowego nr 8/2015 zatytułowane „Czy wsparcie finansowe UE jest 
odpowiednie w stosunku do potrzeb mikroprzedsiębiorców?”;

Zwiększanie dostępu do mikrofinansów

1. podkreśla znaczenie w czasach kryzysu finansowego instrumentu finansowego, takiego 
jak instrument mikrofinansowy, jeśli chodzi o tworzenie nowych przedsiębiorstw, 
promowanie zatrudnienia i  zapewnienie dostępu do finansowania dla bezrobotnych 
oraz mikroprzedsiębiorstw, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka dla pośredników 
mikrofinansowych;

2. odnotowuje, że wpływ na tworzenie miejsc pracy był mniejszy, niż początkowo 
zakładano, chociaż gdyby nie mikrokredyty, wielu beneficjentów byłoby całkowicie 
wykluczonych z rynku kredytowego; jest zdania, że mniejszy od oczekiwanego wpływ 
na tworzenie miejsc pracy można po części wytłumaczyć tym, że wprowadzenie 
Instrumentu zbiegło się w czasie z głębokim kryzysem gospodarczym, który odbił się 
zarówno na rynku kredytowym, jak i na wskaźnikach zatrudnienia; zauważa jednak, że 
Instrument w znaczący sposób przyczynił się do utrzymania miejsc pracy; bierze pod 
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uwagę, że kwestia ta zostanie uwzględniona w nowym, bardziej elastycznym 
instrumencie EaSI;

3. ubolewa nad znaczną liczbą odrzuconych wniosków o mikrofinansowanie (niemal 
2 000 wniosków odrzucono, między innymi przez nadmierne zadłużenie osób lub 
przedsiębiorstw) oraz nad wciąż znacznymi brakami na rynku mikrofinansów mimo 
wzrostu liczby osób korzystających z mikropożyczek; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy przyczyn tych odmów oraz o 
przeanalizowanie możliwych rozwiązań tego problemu;

4. podkreśla znaczenie Instrumentu, w szczególności w dobie kryzysu, jako narzędzia 
umożliwiającego dostęp do finansowania osobom bezrobotnym i znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji; podkreśla, że w szczególności w czasie obecnego kryzysu 
migracyjnego i azylowego mikrofinansowanie może stanowić podstawowe wsparcie dla 
uchodźców i migrantów, którzy wchodzą na rynek pracy UE;

5. apeluje do państw członkowskich o ustanowienie punktów kontaktowych w celu 
szerzenia wiedzy na temat Instrumentu wśród potencjalnych beneficjentów i ogółu 
obywateli;

6. apeluje do Komisji i państw członkowskich o korzystanie z dotychczasowych 
doświadczeń w celu informowania o istnieniu Instrumentu, płynących z niego 
korzyściach i sposobach dostępu do niego, w szczególności w oddalonych regionach i w 
społecznościach, zwłaszcza mniejszościowych, lub w organizacjach działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych;

7. zauważa, że w 2013 r. działania finansowane w ramach Instrumentu obejmowały 
pożyczki i gwarancje dla osób starszych; zauważa ponadto, że niektórzy pośrednicy 
mikrofinansowi otrzymują zarówno pożyczkę, jak i gwarancję, jednak te dwa 
instrumenty zawsze obejmują różne portfele;

8. apeluje o uwzględnienie w Instrumencie wartości dodanej projektów realizowanych w 
regionach, w których występują poważne i trwałe niekorzystne warunki przyrodnicze 
lub demograficzne, np. w regionach o niskiej gęstości zaludnienia lub dotkniętych 
procesami wyludniania, ponieważ przez to przyczyni się to nie tylko do tworzenia 
miejsc pracy, lecz także pomoże utrzymać populację danych miejsc;

9. ponagla Komisję i EFI do niezwłocznego przekształcenia osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej programu EaSI w działania operacyjne, by zapewnić 
dostęp do pieniędzy dla beneficjentów; oczekuje, że program EaSI skutecznie zniweluje 
wady Instrumentu;

10. wzywa Komisję do oceny adekwatności aktualnej definicji mikrokredytu pod kątem 
zapewnienia, by przyszłe instrumenty finansowe spełniały potrzeby rynku oraz 
beneficjentów i celów określonych w art. 2 decyzji;

11. zachęca państwa członkowskie i Komisję do gromadzenia i oceny danych na temat cech 
charakterystycznych mikroprzedsiębiorstw, ich potrzeb i współczynników przetrwania, 
oraz do wprowadzenia, w razie potrzeby, dostosowań do rozporządzenie EaSI w czasie 
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przeglądu śródokresowego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że saldo i środki 
powracające Instrumentu będą przekazane do budżetu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej programu EaSI, co zwiększy liczbę gwarancji i 
finansowanych instrumentów oferowanych mikrokredytobiorcom;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie spośród siedmiu zbadanych dotychczas 
instrumentów finansowych wchodzących w skład Instrumentu przyciągnęły dodatkowe 
finansowanie prywatne; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że według sprawozdania 
Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do gwarancji docelowe wartości 
wskaźników dźwigni zostały w pełni uzyskane tylko w jednym z siedmiu przypadków, 
a w dwóch przypadkach nie zostały osiągnięte;

13. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie elastyczności nowego programu w ramach 
EaSI jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby, jeśli chodzi o ponowny podział 
funduszy między poszczególne osie programu; apeluje do Komisji, aby unikała 
podwójnego finansowania, tworząc czytelne i przejrzyste synergie między programem 
EaSI a innymi unijnymi programami i inicjatywami;

14. wzywa Komisję do zapewnienia większej reklamy i szerszej informacji na temat 
Instrumentu oraz sposobów dostępu do niego;

15. apeluje do Komisji o rozszerzenie zasięgu geograficznego Instrumentu, tak aby był on 
dostępny we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla potrzebę poszerzenia 
zakresu branż objętych Instrumentem poza rolnictwo i handel;

Docieranie do grup docelowych i sprawozdawczość dotycząca skutków społecznych

16. ubolewa nad faktem, że ze względu na brak dobrze zdefiniowanej sprawozdawczości 
społecznej skutki społeczne Instrumentu nie zostały zbadane dokładniej pod kątem 
tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i docierania do grup 
mniejszościowych; wzywa zatem Komisję, by stosowała normy dotyczące pomiarów 
wyników społecznych w sposób empiryczny, aby zagwarantować jak najwyższe skutki 
społeczne, również w odniesieniu do celów „Europa 2020” oraz by oceniła, czy 
definicja grup docelowych, w tym osób niepełnosprawnych, powinna być 
doprecyzowana;

17. zauważa, że Instrument zaczął działać jako projekt pilotażowy; zauważa ponadto, że 
wskazano słabe strony Instrumentu, jeśli chodzi o docieranie do grup społecznych 
podatnych na zagrożenia, takich jak migranci i osoby niepełnosprawne; niemniej 
zakłada, że wyciągnięte wnioski zostały uwzględnione, a niektóre z uchybień 
wyeliminowano już w instrumencie EaSI; z zadowoleniem przyjmuje opracowanie 
strategicznej oceny celów zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020”;

18. wzywa EFI do współpracy z pośrednikami mikrofinansowymi, nakładając na nich 
wymóg stosowania europejskiego kodeksu dobrych praktyk w zakresie udzielania 
mikrokredytów oraz preferowania tych pośredników mikrofinansowych, którzy 
wykazali zdolność i chęć współpracy z organizacjami zapewniającymi beneficjentom 
końcowym dalsze wsparcie; wzywa również EFI do egzekwowania postanowień umów 
z pośrednikami mikrofinansowymi, zmuszających ich do ścisłej współpracy z 
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organizacjami reprezentującymi narazone grupy w celu bardziej efektywnego 
docierania do grup docelowych;

19. wzywa Komisję do poprawy metod oceny rentowności przedsiębiorstw i wpływu 
wywieranego przez nie w społeczności po spłacie mikrokredytu;

20. wzywa Komisję oraz EFI do poprawy sprawozdawczości dotyczącej beneficjentów 
i pośredników mikrofinansowych, uznając, że należy zachować właściwe proporcje, by 
nie obciążyć zanadto pośredników mikrofinansowych; podkreśla, że informacje 
wymagane do opracowania odpowiedniego sprawozdania są podawane zarówno przez 
pośredników mikrofinansowych, jak i mikrokredytobiorców w celu uzyskania kredytu;

21. wyraża ubolewanie, że informacje na temat wykorzystania kredytów i zabezpieczeń 
związanych z Instrumentem są fragmentaryczne i niepełne oraz że brakuje 
szczegółowych informacji na temat statusu zatrudnienia odbiorców końcowych, mimo 
że zdaniem Trybunału Obrachunkowego sprawozdawczość jest zgodna z wymogami 
decyzji;

22. apeluje do EFI o zapewnienie, aby pośrednicy mikrofinansowi podawali do publicznej 
wiadomości informacje o liczbie i kwocie udzielanych mikropożyczek oraz informacje 
dotyczące rodzaju beneficjentów końcowych;

23. wzywa Komisję, by dążyła do zachowania równowagi między mężczyznami 
i kobietami w dostępie do mikrofinansów oraz do przewidywania w przyszłości 
równych proporcji docelowych między mężczyznami i kobietami przedsiębiorcami; 
apeluje do Komisji i państw członkowskich o zachęcanie pośredników 
mikrofinansowych do wdrażania szczegółowych strategii dotarcia do kobiet i 
wspierania wśród nich przedsiębiorczości, w tym przez współpracę z odpowiednimi 
stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w tym obszarze;

24. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalsze propagowanie możliwości 
finansowania w ramach tego Instrumentu i upowszechnianie informacji na ten temat, w 
tym przez kampanie informacyjne, wymianę najlepszych praktyk między kobietami-
przedsiębiorcami, warsztaty i szkolenia skierowane w szczególności do kobiet w celu 
osiągnięcia lepszej równowagi płci, jeśli chodzi o dostęp do mikrofinansowania;

25. apeluje do Komisji o uwzględnienie korzyści płynących z mikrofinansowania dla 
kobiet, w tym tworzenia trwałych miejsc pracy; apeluje do Komisji o ułatwienie 
wymiany poglądów i dzielenia się dobrymi praktykami między kobietami-
przedsiębiorcami;

26. uznaje znaczenie docelowej proporcji między przedsiębiorcami-kobietami i 
przedsiębiorcami-mężczyznami; jest jednak przekonany, że powodzenia Instrumentu 
nie należy mierzyć wyłącznie na podstawie ogólnych celów, lecz także na podstawie 
zdolności Instrumentu do umożliwiania mikroprzedsiębiorcom i niewielkim MŚP 
uruchamiania projektów oraz wnoszenia wkładu we wzrost gospodarczy i spójność 
społeczną;

27. apeluje do Komisji, aby skoncentrowała swoje działania na poprawie dostępu do 
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mikrofinansowania dla klientów potencjalnie dotkniętych wykluczeniem, takich jak 
migranci, uchodźcy, osoby długotrwale bezrobotne, młode, o niskich dochodach, 
niewykwalifikowani robotnicy i osoby niepełnosprawne, które obecnie nie korzystają w 
wystarczającym stopniu z Instrumentu;

28. zwraca się do Komisji, by spojrzała na uchodźców i osoby ubiegające się o azyl jak na 
grupę docelową; 

29. zwraca się do Komisji, aby zwielokrotniła inicjatywy i fundusze na udzielanie 
mikrokredytów innowacyjnym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzonym przez 
młodych ludzi, w celu wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi oraz wysokiej 
innowacyjności technologicznej, naukowej i społecznej w czasach kryzysu 
gospodarczego i trudności w dostępie do kredytu; ponadto podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny zmierzać do ograniczenia obciążeń biurokratycznych 
nakładanych na przedsiębiorców ubiegających się o dostęp do środków udostępnianych 
im przez Unię;

Wspieranie gospodarki społecznej

30. żałuje, że w ramach Instrumentu nie sfinansowano istotnej liczby przedsiębiorstw 
społecznych; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem fakt, że określona wartość 
procentowa budżetu EaSI jest przeznaczona na finansowanie przedsiębiorstw 
społecznych;

31. zachęca Komisję do dokładnego monitorowania tej nowej funkcji i do zachęcania 
państw członkowskich do wymiany informacji, wiedzy i najlepszych praktyk w tym 
zakresie, zapewniając odpowiednią sprawozdawczość ze strony pośredników 
mikrofinansowych oraz motywując ich do zachęcania potencjalnych klientów do 
projektów o znacznych skutkach społecznych;

32. zachęca Komisję do oceny oraz w razie potrzeby przeglądu maksymalnej kwoty 
określonej dla kredytów udzielanych przedsiębiorstwom społecznym w ramach 
programu EaSI w celu zapewnienia im niezbędnych i dostatecznych środków 
umożliwiających korzystny rozwój i służących realizacji potrzeb rynku;

33. podkreśla znaczenie włączenia perspektywy płci do programów finansowania; uważa, 
że ocena wpływu w aspekcie płci oraz sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu 
płci są użyteczne w kategoriach oceny i lepszego wpływu priorytetów w zakresie 
finansowania na kobiety, poprawy w zakresie przydziału zasobów finansowych oraz 
warunków programów finansowania; podkreśla potrzebę systematycznego gromadzenia 
i regularnego analizowania danych w rozbiciu na płeć;

Usługi doradcze i szkoleniowe oraz komplementarność względem innych instrumentów

34. przyjmuje z zadowoleniem możliwość finansowania budowania potencjału 
pośredników mikrofinansowych w ramach EaSI oraz pomocy technicznej dla 
pośredników mikrofinansowych w celu poprawy ich profesjonalizacji, świadczenia 
usług oraz gromadzenia i przetwarzania danych, by umożliwić lepsze informacje 
zwrotne na temat Instrumentu; w związku z tym proponuje stworzenie strony 
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internetowej, na której możliwe będzie przedstawianie i przeglądanie projektów, oraz 
wspólnotowej bazy danych zawierającej informacje kredytowe i ewentualnie 
umożliwiającej zgłaszanie możliwych przeszkód (także i przede wszystkim o 
charakterze biurokratycznym);

35. zachęca Komisję do powiązania Instrumentu z podstawowymi szkoleniami z 
przedsiębiorczości, aby zapewnić efektywność gospodarczą i osiągnięcie celu, któremu 
służą pożyczki;

36. zauważa, że 44 % wszystkich przedsiębiorców, którym udzielono wsparcia w ramach 
Instrumentu, prowadziło działalność krócej niż rok, a 56 % spośród nich działało w 
kolejnym roku; apeluje do Komisji, aby przeprowadziła dalszą ocenę rentowności 
mikroprzedsiębiorstw finansowanych za pomocą Instrumentu; apeluje do Komisji, aby 
stymulowała rozwój zrównoważonego zatrudnienia, udostępniając odpowiednie 
wytyczne i szkolenia finansowane w ramach EaSI, aby zapewnić długotrwałe skutki 
działań;

37. ubolewa nad tym, że usługi w zakresie rozwoju biznesowego, w tym usługi doradcze 
i szkoleniowe, nie mogą być finansowane bezpośrednio w ramach programu EaSI 
i wzywa Komisję do zbadania możliwości finansowania w przyszłości przez 
odpowiednie nowe instrumenty w partnerstwie z funduszami krajowymi lub unijnymi;

38. zauważa, że EFS powinien zapewniać kluczowe środki finansowe na tworzenie 
przedsiębiorstw, opłacalne mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczną, w 
połączeniu z programami szkoleń i pomocy mentorskiej; ubolewa, że narzędzia te nie są 
bezpośrednio finansowane z programu EaSI;

39. zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie podjęły strategiczną współpracę z 
organizacjami i instytucjami lokalnymi i regionalnymi, dotyczącą programu EaSI, EFS 
oraz innych ewentualnych programów krajowych, wspierając ich współpracę z 
pośrednikami mikrofinansowymi i odbiorcami końcowymi, w celu zwiększenia pomocy 
udzielanej mikrokredytobiorcom pod względem szkoleń, doradztwa i ogólnego 
wsparcia pod kątem większej rentowności biznesu;

40. z zadowoleniem przyjmuje możliwość przeznaczenia funduszy EFS na oś 
mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI oraz zachęca 
Komisję oraz EFI do lepszego informowania pośredników mikrofinansowych o tej 
możliwości wynikającej z art. 38 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów1;

41. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostępności programu EFIS na 
potrzeby finansowania mikroprzedsiębiorstw;

1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
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Pośrednicy mikrofinansowi

42. zachęca Komisję, aby koordynowała wsparcie EFS i EaSI w celu poprawy 
komplementarności tych dwóch programów w odniesieniu do instrumentów 
mikrofinansowych, koncentrując się m.in. na współpracy między pośrednikami 
mikrofinansowymi a ośrodkami wspierania biznesu współfinansowanymi przez EFS;

43. z zadowoleniem przyjmuje proces selekcji pośredników w udzielaniu mikrokredytów, 
zgodny z zasadami i procedurami EFI, oraz przypomina o wniosku Parlamentu, aby 
pośrednicy ci przestrzegali zasad odpowiedzialnego pożyczania i unikania nadmiernego 
zadłużenia osób i przedsiębiorstw;

44. zaleca, aby została uproszczona procedura dostępu do Instrumentu oraz aby zawieranie 
umów między pośrednikami mikrofinansowymi a EFI było bardziej elastyczne i 
zrozumiałe, by pozwolić mniejszym pośrednikom  mikrofinansowym na pełne i szybkie 
wykorzystanie instrumentów finansowania i instrumentów EFI;

45. ubolewa, że znaczna liczba wniosków o skorzystanie z Instrumentu była niekompletna i 
nie mogła być zatwierdzona przez Komisję; zwraca się do Komisji o analizę przyczyn 
tego niepowodzenia (np. brak informacji lub dostępności, nadmierne obciążenia 
biurokratyczne wymagające uproszczenia); apeluje do Komisji o podjęcie szybkich 
działań w celu rozwiązania tego problemu;

46. wzywa Komisję do większego wyeksponowania Instrumentu, informowania o tym, jak 
można uzyskać do niego dostęp, a także uproszczenia procedur oraz uelastycznienia i 
zapewniania większej zrozumiałości umów między pośrednikami mikrofinansowania i 
EFI, co umożliwi mniejszym pośrednikom szybszy dostęp do rynku;

47. wzywa Komisję i EFI do oceny, w jaki sposób docierać z informacjami o korzyściach 
Instrumentu do szerszego grona odbiorców, poza istniejącymi wymogami nakładanymi 
na pośredników mikrofinansowych;

48. zachęca Komisję do zacieśnienia współpracy między pośrednikami mikrofinansowymi 
a organizacjami zaangażowanymi w reprezentowanie interesów beneficjentów, 
wykraczającej poza promowanie produktów lub znajdowanie nowych klientów;

49. wzywa państwa członkowskie do rozwoju sektora mikrofinansów, aby umożliwić jego 
rozwój niezbędny do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, oraz do 
wykorzystywania Instrumentu poprzez badanie możliwości wchodzenia na rynek 
mikrokredytowy pośredników niebędących bankami bez zależności od partnerującego 
banku;

50. zachęca Komisję do wzmocnienia dialogu z podmiotami w sektorze mikrofinansów 
(pośrednicy mikrofinansowi, banki, instytucje niebędące bankami, sieci takie jak 
Europejska Sieć Mikrofinansowania) oraz z zainteresowanymi stronami nieobjętymi 
obecnie programem dotyczącym dostępności, wykorzystania i projektowania produktów 
oferowanych w ramach programów finansowanych przez Unię;

51. zachęca Komisję i państwa członkowskie do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk 
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między pośrednikami mikrofinansowymi z różnych państw członkowskich;

52. wzywa Komisję i EFI do zagwarantowania, że oś mikrofinansowania i 
przedsiębiorczości społecznej programu EaSI w większym stopniu będzie wspierała 
upowszechnianie i przyjmowanie europejskiego kodeksu dobrych praktyk w zakresie 
udzielania mikrokredytów w umowach z pośrednikami mikrofinansowymi;

53. uważa, że sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia europejskiego instrumentu 
mikrofinansowego Progress – 2013 jest bardzo ogólne i brakuje w nim szczegółowych 
informacji dotyczących wdrożenia;

54. zachęca Komisję do zapewnienia, by Instrument i program EaSI w dalszym ciągu 
przyczyniały się do tworzenia unijnej wartości dodanej i do eksponowania działań UE.

°

° °

55. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.



PE554.913v02-00 14/25 RR\1079001PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Podstawowe informacje

Udzielanie mikrokredytów wywodzi się z Azji Południowej i Ameryki Łacińskiej, gdzie 
ponad czterdzieści lat temu powstały pierwsze inicjatywy w zakresie mikrokredytów i od tego 
czasu większość z nich funkcjonuje odnosząc duże sukcesy. 

Pozytywne skutki dla lokalnej gospodarki uzyskane w dziedzinie zwalczania ubóstwa przez 
udzielanie mikrokredytów w krajach rozwijających się wykorzystano w UE tworząc 
instrument mikrofinansowy PROGRESS w 2010 r. o łącznej wartości 205 mln euro, aby 
również w Europie zapewnić ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej 
i finansowej szansę na godne życie. 

Instrument PROGRESS jest aktualnie dostępny tylko w 22 z 28 państw członkowskich. 
Wynika to z różnego etapu rozwoju europejskich gospodarek, równych interesów rynkowych 
i wymagań ustawowych.

Komisja zbadała sytuację związaną z instrumentem PROGRESS ostatnio w sprawozdaniu 
z wykonania z 2013 r. oraz przygotowała wstępne sprawozdanie dotyczące instrumentu, który 
będzie stosowany jeszcze do 2016 r.

Instrument mikrofinansowy PROGRESS jest ukierunkowany na politykę społeczną i ułatwia 
dostęp do mikrokredytów służących zakładaniu lub wspieraniu mikroprzedsiębiorstw. 
Instrument nie finansuje mikroprzedsiębiorstw samodzielnie, lecz umożliwia uczestniczącym 
w programie pośrednikom mikrofinansowym w UE udzielanie większej liczby pożyczek 
dzięki większej zdolności kredytowej wynikającej z możliwości refinansowania przez 
instrument Progress. 

PROGRESS jest ważnym i skutecznym instrumentem służącym do osiągnięcia celów UE 
w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych w ramach strategii „UE 2020”. Znacząca liczba 
nowych miejsc pracy powstaje przecież na skutek zakładania nowych firm. Niemal 85% 
takich miejsc pracy powstaje w mikroprzedsiębiorstwach. Istnieje odpowiednio duże 
zapotrzebowanie na mikrokredyty zgłaszane przez osoby, które nie są w stanie uzyskać 
kredytu w klasycznym sektorze bankowym, ponieważ stanowią dla niego grupę docelową o 
wygórowanych kosztach.

PROGRESS pomaga wejść (ponownie) na rynek pracy, uwalniać potencjał 
przedsiębiorczości, zdobywać nowe umiejętności dzięki szkoleniom i doradztwu, a także 
umożliwia ludziom odpowiedzialne i godne życie.

Według jeszcze obowiązującej (i kwestionowanej) definicji UE mikrokredyt udzielany 
mikroprzedsiębiorstwu nie przekracza kwoty 25 000 EUR. (Tzn. przedsiębiorstwu 
zatrudniającemu nie więcej niż 10 pracowników i którego roczne obroty i/lub roczny bilans 
nie przekracza 2 mln EUR (art. 2 EaSI (programu na rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych)) 
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Grupy docelowe

Instrument mikrofinansowy PROGRESS jest to przede wszystkim instrument polityki 
społecznej, a w drugiej kolejności instrument polityki gospodarczej. Koncentruje się on 
bowiem głównie na grupach docelowych, którym dotychczas w gospodarce nie poświęcano 
wystarczającej uwagi: (długotrwale) bezrobotnych, otrzymujących świadczenia z pomocy 
społecznej, imigrantach, osobach należące do mniejszości etnicznych, osobach zatrudnionych 
w szarej strefie lub mieszkających na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania oraz kobietach.

Szczególne cechy instrumentu mikrofinansowego PROGRESS

Dla banków mikrokredyty udzielane wyżej opisanym grupom docelowym stanowią 
indywidualnie ryzykowne i kosztowne transakcje, zwłaszcza że oprócz samego kredytu 
konieczne jest zaoferowanie wymagających dużego nakładu pracy towarzyszących usług 
doradczych dla projektów biznesowych i ich wdrażania (doradztwo i szkolenia). Wszystko to 
sprawia, że mikrokredyty są drogie, mają niską marżę i nie są na tyle atrakcyjne, by 
wprowadzać je na rynek.

Oznacza to, że transakcje związane z mikrokredytami zawsze różnią się od klasycznych 
transakcji bankowych, ponieważ w związku z wprowadzaniem włączenia społecznego 
stanowią zadanie w zakresie polityki społecznej. Udzielanie mikrokredytów ma sens pod 
względem gospodarczym i społecznym, ponieważ finansowe wspieranie osiągnięcia 
samozatrudnienia jest korzystniejsze dla instytucji państwowych niż wydatki na świadczenia 
społeczne związane z bezrobociem i dlatego służy ludziom jako platforma do 
przedsiębiorczości.

Sytuacja instrumentu PROGRESS po realizacji połowy programu

Instrument PROGRESS można ogólnie uznać za sukces; rzeczywiście, przy zapewnieniu 
odpowiednich środków finansowych mogłoby być zaspokojone nawet znacznie większe 
zapotrzebowanie. Udzielono 13 252 mikrokredytów o wartości 124,6 mln euro, czyli trochę 
poniżej ustalonej wartości docelowej 142,4 mln euro. 

Udało się dotrzeć do wielu, jeśli nie do wszystkich, przewidzianych grup docelowych.

Zakładana proporcja kobiet-przedsiębiorców i mężczyzn-przedsiębiorców wynosząca 40:60 
została niemal osiągnięta (37% beneficjentów stanowią kobiety-przedsiębiorcy), chociaż nie 
wszyscy pośrednicy kredytowi stosowali specjalne programy dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw przez kobiety. Stanowi to istotnie wyższy udział kobiet-przedsiębiorców niż 
średni udział odnotowywany w UE. Należy jednak dążyć w tym zakresie do uzyskania 
wyważonego wskaźnika.

Według wstępnego sprawozdania 17% respondentów wcześniej nie mogło otrzymać 
tradycyjnego kredytu w banku. 68% respondentów podało, że po raz pierwszy ubiegali się 
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o kredyt, a 56% zakładało, że nie mogliby otrzymać kredytu na podobnych warunkach 
nigdzie indziej. 43% respondentów według własnej oceny znajduje się w sytuacji poniżej 
krajowego progu ubóstwa – jest to znacznie wyższa liczba niż średnia UE (18,2%). 17% 
określało siebie jako osoby pozbawione środków – wartość blisko dwukrotnie wyższa niż 
średnia ludności UE. Progress obniża zatem skutecznie próg, aby w ogóle móc otrzymać 
kredyt. 

Mniej wyraźna jest skuteczność instrumentu PROGRESS w przypadku słabszych grup 
społecznych oraz gospodarki społecznej. Z jednej strony może to wynikać z faktu, że wielu 
beneficjentów kredytów ze strachu przed dyskryminacją nie określało siebie jako mniejszości 
(etniczne). Z drugiej strony, ponieważ niezadowalające jest gromadzenie danych na 
podstawie niepasujących lub nieodpowiednio opracowanych wskaźników oraz powiązany 
obowiązek sprawozdawczości.

Skuteczność w obszarze gospodarki społecznej jest niewielka, ponieważ z jednej strony wielu 
pośredników kredytowych nie zaoferowało szczególnych programów dla takiej formy 
działalności gospodarczej, a z drugiej strony inne przedsiębiorstwa z obszaru gospodarki 
społecznej potrzebują często więcej środków, niż jest możliwe do uzyskania zgodnie 
z definicją mikrokredytu. Wydaje się, że to niedociągnięcie zostało dostrzeżone w programie 
EaSI: Art. 26 lit. c) tworzy w tym zakresie lepszy dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw 
społecznych. Należy sprawdzić, czy przewidziany tam górny limit zaspokaja potrzeby rynku.

Trudno obecnie ocenić zrównoważony charakter stworzonych miejsc pracy, gdyż wiele 
kredytów udzielonych w ramach instrumentów PROGRESS ma mniej niż rok. Należy zatem 
zadbać o możliwość obserwowania sukcesu rynkowego mikroprzedsiębiorstw po spłacie 
przez nie kredytu.

Przeznaczanie funduszy EFS na instrument EaSI na mocy rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów

Możliwość przeznaczania funduszy EFS na instrument EaSI ma szczególne znaczenie. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów instytucje 
zarządzające EFS mogą przeznaczać część środków finansowych EFS na inne finansowe 
instrumenty UE, takie jak EaSI. Regionalne środki finansowe pochodzące z EFS przykładowo 
przeznaczone na EaSI musiałby wówczas być wydane w tym samym regionie. 

Szczególny przedział dla EFS w ramach EaSI musiałby stosować ogólne parametry EaSI 
(np. minimalny efekt dźwigni), ale mógłby również dodawać pewne szczególne warunki 
(np. określona grupa docelowa, jak młodzi mikrokredytobiorcy, kobiety, niepełnosprawni).

Umowa ta obejmowałaby ogólne zasady instrumentów finansowych EaSI, a także zasady 
szczególnie mające zastosowanie do wybranego okna. Te szczególne zasady mogłyby na 
przykład zapewniać, że gwarancje i pożyczki będą wykorzystywane na korzyść ludzi lub 
przedsiębiorstw w krajach lub regionach objętych programem operacyjnym oraz ewentualnie 
docierać do określonych grup, jak młodzi ludzie („wkład wyodrębniony”).
Korzyść polega na tym, że nie tylko zaufany podmiot (EFI) jest już wybrany przez Komisję, 
ale praktycznie wszystkie parametry instrumentów finansowych są już również określone.
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Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości zauważą zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego, gdyż za kontrolę funduszy odpowiadałby EFI. 

Państwa członkowskie oraz ich regiony mogą więc łączyć zdolność finansowania, korzystając 
jednocześnie z zasobów UE i krajowych, a także mogą czerpać zyski z wiedzy fachowej EFI 
w zakresie zarządzania instrumentami finansowymi. 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz 
mikroprzedsiębiorstwa

Stanowisko Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych obejmujące wiele grup politycznych 
zakłada udostępnienie środków pieniężnych Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) również dla mikroprzedsiębiorstw. Na pogląd ten należy ponownie 
zwrócić uwagę.

Wniosek

Mikrokredyty funkcjonują nie tylko w krajach rozwijających się, ale również w Europie. Są 
jednak u nas postrzegane przede wszystkim jako instrument polityki społecznej mający na 
celu dawanie szansy ludziom będącym w trudnej sytuacji społecznej. W celu wspierania MŚP 
i innowacyjnych pomysłów dostępne są inne możliwości udzielania pomocy. Definicja 
mikrokredytu UE jest warta przemyślenia i musi być dopasowana do obecnych warunków. 
Dotyczy to również maksymalnej kwoty kredytu, która nie we wszystkich krajach UE 
mogłaby być wystarczająca. Możliwość udzielania mikrokredytów również przez instytucje 
pozabankowe powinna być dostępna we wszystkich państwach członkowskich. Powinna 
istnieć możliwość finansowego wspierania w ramach EaSI pomocy ekspertów w opracowaniu 
biznesplanu oraz weryfikacji planu operacyjnego i nadzoru nad nim (szkolenie i doradztwo).

Ogólnie zaleca się kontynuację programu PROGRESS, z uwzględnieniem udoskonaleń 
wynikających z programu EaSI oraz propozycji zawartych w niniejszym sprawozdaniu.
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OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wdrożenia europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – 2013
(2015/2042(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że art. 6 rozporządzenia finansowego stanowi, iż „budżet uchwala się i 
wykonuje zgodnie z zasadami jedności, rzetelności budżetowej, jednoroczności, 
równowagi, jednostki rozliczeniowej, uniwersalności, specyfikacji, zasadą należytego 
zarządzania finansami, która wymaga skutecznej i wydajnej kontroli wewnętrznej, oraz 
zasadą przejrzystości”;

B. mając na uwadze, że europejski instrument mikrofinansowy Progress (zwany dalej 
„Instrumentem”) korzysta z finansowania UE i wkładu finansowego Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a środkami z obu tych źródeł zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny 
(EFI); przewiduje on także dodatkowe finansowanie od inwestorów prywatnych;

C. mając na uwadze, że Instrument został ustanowiony z celu wspierania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz zwalczania wykluczenia społecznego i finansowego;

D. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa społeczne poprawiają sytuację grup społecznych 
znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu, jeśli chodzi o zatrudnienie i 
włączenie społeczne, i wymagają lepszego dostępu do finansowania;

E. mając na uwadze, że Instrument jest wciąż stosunkowo mało znany potencjalnym 
beneficjentom, o czym świadczy niższa od zakładanej kwota udzielonych mikrokredytów, 
zwłaszcza we Włoszech, na co wskazuje sprawozdanie specjalne Trybunału 
Obrachunkowego nr 8/2015 zatytułowane „Czy wsparcie finansowe UE jest odpowiednie 
w stosunku do potrzeb mikroprzedsiębiorców?”;
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F. mając na uwadze, że Instrument należy ocenić pod względem jakościowym, a nie tylko 
ilościowym; mając na uwadze, że chociaż analiza Instrumentu pod kątem wydajności 
ekonomicznej jest prostsza, należy ocenić również jego skuteczność w zapewnianiu 
włączenia społecznego, a także jakość i pośrednie oddziaływanie stworzonych miejsc 
pracy;

1. zauważa, że w 2013 r. działania finansowane w ramach Instrumentu obejmowały 
pożyczki i gwarancje dla osób starszych; zauważa ponadto, że niektórzy pośrednicy 
otrzymują zarówno pożyczkę, jak i gwarancję, jednak te dwa instrumenty zawsze 
obejmują różne portfele;

2. zauważa, że Instrument działa jako projekt pilotażowy od 2010 r.; zauważa ponadto, że 
wskazano słabe strony Instrumentu, jeśli chodzi o docieranie do grup społecznych 
podatnych na zagrożenia, takich jak migranci i osoby niepełnosprawne; niemniej zakłada, 
że wyciągnięte wnioski zostały uwzględnione, a niektóre z uchybień wyeliminowano już 
w nowym programie Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 
(EaSI); z zadowoleniem przyjmuje opracowanie strategicznej oceny celów zgodnie z 
założeniami strategii „Europa 2020”;

3. z zadowoleniem przyjmuje przydzielenie programowi EaSI dalszych środków 
budżetowych na potrzeby mikrofinansowania;

4. podkreśla, że zasięg geograficzny Instrumentu wewnątrz UE jest wciąż ograniczony, 
ponieważ obejmuje jedynie 22 (wkrótce 23) z 28 państw członkowskich UE; wzywa 
Komisję do zwiększenia starań na rzecz zapewnienia pełnego zasięgu geograficznego oraz 
do wskazania i przeanalizowania przyczyn, dla których niektóre państwa członkowskie 
nie zostały objęte instrumentem; zachęca Komisję do zapewnienia szerszemu gronu 
odbiorców wystarczających informacji na temat możliwości finansowania za 
pośrednictwem Instrumentu;

5. podkreśla rosnące znaczenie działalności mikrofinansowej w UE; z zadowoleniem 
przyjmuje zastosowanie w Instrumencie podejścia ukierunkowanego na zapotrzebowanie, 
zaspokajającego potrzeby mikroprzedsiębiorców i przyciągające fundusze prywatne; 
zaleca jednak, by potrzeby beneficjentów poddano dalszej ocenie;

6. apeluje o uwzględnienie w Instrumencie wartości dodanej projektów realizowanych w 
regionach, w których występują poważne i trwałe niekorzystne warunki przyrodnicze lub 
demograficzne, np. w regionach o niskiej gęstości zaludnienia lub dotkniętych procesami 
wyludniania, ponieważ przez to przyczyni się nie tylko do tworzenia miejsc pracy, lecz 
także pomoże utrzymać populację danych miejsc;

7. z zadowoleniem przyjmuje proces selekcji pośredników w udzielaniu mikrokredytów, 
zgodny z zasadami i procedurami EFI, oraz przypomina o wniosku Parlamentu, aby 
pośrednicy ci przestrzegali zasad odpowiedzialnego pożyczania i unikania nadmiernego 
zadłużenia osób i przedsiębiorstw;

8. ubolewa nad niewystarczającą oceną oddziaływania społecznego i wpływu Instrumentu na 
zatrudnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o dane dotyczące przedsiębiorczości osób starszych i 
wsparcia dla mniejszości; apeluje do Komisji, aby wymagała od instytucji 
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pośredniczących wyraźnej współpracy ze stowarzyszeniami grup mniejszościowych w 
celu aktywnego angażowania w program grup społecznych podatnych na zagrożenia, 
takich jak kobiety czy mniejszości; apeluje w związku z tym do Komisji o rozpoczęcie 
pogłębionej oceny mającej na celu analizę Instrumentu i programu zastępującego go w 
EaSI, w osi mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie spośród siedmiu zbadanych dotychczas 
instrumentów finansowych wchodzących w skład Instrumentu przyciągnęły dodatkowe 
finansowanie prywatne; wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że według sprawozdania 
Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do gwarancji docelowe wartości wskaźników 
dźwigni zostały w pełni uzyskane tylko w jednym z siedmiu przypadków, a w dwóch 
przypadkach nie zostały osiągnięte;

10. jest zdania, że współczynnik przetrwania projektów finansowanych za pomocą 
Instrumentu musi być podawany do wiadomości publicznej i brany pod uwagę przy 
aktualizacji Kodeksu dobrych praktyk w zakresie udzielania mikrokredytów na terenie 
UE; apeluje do Komisji, aby w przypadku udzielenia wsparcia podawanie informacji o 
współczynniku przetrwania było obowiązkowe; podkreśla, że informacja ta byłaby 
przydatna do przyszłych ocen skuteczności;

11. uważa, że powodzenie projektów nie może opierać się jedynie na warunkach przetrwania 
lub tworzenia miejsc pracy, lecz musi także uwzględniać ich aspekt społeczny;

12. zauważa, że 44% wszystkich przedsiębiorców, którym udzielono wsparcia w ramach 
Instrumentu, prowadziło działalność krócej niż rok, a 56% spośród nich działało w 
kolejnym roku; apeluje do Komisji, aby przeprowadziła dalszą ocenę rentowności 
przedsiębiorstw finansowanych za pomocą Instrumentu; apeluje do Komisji, aby 
stymulowała rozwój zrównoważonego zatrudnienia, udostępniając odpowiednie wytyczne 
i szkolenia finansowane w ramach nowego instrumentu EaSI, aby zapewnić długotrwałe 
skutki działań;

13. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie elastyczności nowego programu w ramach EaSI 
jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby, jeśli chodzi o ponowny podział funduszy 
między poszczególne osie programu; apeluje do Komisji, aby unikała podwójnego 
finansowania, tworząc czytelne i przejrzyste synergie między programem EaSI a innymi 
unijnymi programami i inicjatywami;

14. zauważa, że EFS powinien zapewniać kluczowe środki finansowe na tworzenie 
przedsiębiorstw, opłacalne mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczną, w 
połączeniu z programami szkoleń i pomocy mentorskiej; ubolewa, że narzędzia te nie są 
bezpośrednio finansowane z programu EaSI;

15. odnotowuje, że wpływ na tworzenie miejsc pracy był mniejszy, niż początkowo 
zakładano, chociaż gdyby nie mikrokredyty, wielu beneficjentów byłoby całkowicie 
wykluczonych z rynku kredytowego; jest zdania, że mniejszy od oczekiwanego wpływ na 
tworzenie miejsc pracy można po części wytłumaczyć tym, że wprowadzenie Instrumentu 
zbiegło się w czasie z głębokim kryzysem gospodarczym, który odbił się zarówno na 
rynku kredytowym, jak i na wskaźnikach zatrudnienia; zauważa jednak, że Instrument w 
znaczący sposób przyczynił się do utrzymania miejsc pracy; bierze pod uwagę, że kwestia 
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ta zostanie uwzględniona w nowym, bardziej elastycznym instrumencie EaSI;

16. ubolewa nad znaczną liczbą odrzuconych wniosków o mikrofinansowanie (niemal 2 000 
wniosków odrzucono, jako jeden z powodów podając nadmierne zadłużenie osób lub 
przedsiębiorstw) oraz nad wciąż znacznymi brakami na rynku mikrofinansów mimo 
wzrostu liczby osób korzystających z mikropożyczek; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy przyczyn tych odmów oraz o 
przeanalizowanie możliwych rozwiązań tego problemu;

17. podkreśla znaczenie Instrumentu, w szczególności w okresie kryzysu, jako narzędzia 
umożliwiającego dostęp do finansowania osobom bezrobotnym i znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji; podkreśla, że w szczególności w czasie obecnego kryzysu 
migracyjnego i azylowego mikrofinansowanie może stanowić podstawowe wsparcie dla 
uchodźców i migrantów, którzy wchodzą na rynek pracy UE;

18. zwraca się do Komisji, by spojrzała na uchodźców i osoby ubiegające się o azyl jak na 
grupę docelową; 

19. zwraca się do Komisji, aby zwielokrotniła inicjatywy i fundusze na udzielanie 
mikrokredytów innowacyjnym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzonym przez 
młodych ludzi, w celu wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi oraz wysokiej 
innowacyjności technologicznej, naukowej i społecznej w czasach kryzysu gospodarczego 
i trudności w dostępie do kredytu; ponadto podkreśla, że państwa członkowskie powinny 
zmierzać do ograniczenia formalności biurokratycznych wymaganych od przedsiębiorców 
ubiegających się o dostęp do środków udostępnianych im przez UE;

20. wzywa Komisję do zwiększenia budżetu instrumentu InnovFin przewidzianego w 
programie „Horyzont 2020”, a w szczególności zasobów na instrument 
mikrofinansowania „System poręczeń InnovFin dla MŚP”;

21. wyraża ubolewanie, że informacje na temat wykorzystania kredytów i zabezpieczeń 
związanych z Instrumentem są fragmentaryczne i niepełne oraz że brakuje szczegółowych 
informacji na temat statusu zatrudnienia odbiorców końcowych, mimo że zdaniem 
Trybunału Obrachunkowego sprawozdawczość jest zgodna z wymogami decyzji w 
sprawie utworzenia EPMF;

22. z zadowoleniem przyjmuje komponent programu EaSI dotyczący innowacji społecznych, 
zwłaszcza wspierania przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

23. ubolewa, że znaczna liczba wniosków o skorzystanie z Instrumentu była niekompletna i 
nie mogła być zatwierdzona przez Komisję; zwraca się do Komisji o analizę przyczyn 
tego niepowodzenia (np. brak informacji lub dostępności, nadmierne obciążenia 
biurokratyczne wymagające uproszczenia); apeluje do Komisji o podjęcie szybkich 
działań w celu rozwiązania tego problemu;

24. wzywa Komisję do większego wyeksponowania Instrumentu, informowania o tym, jak 
można uzyskać do niego dostęp, a także uproszczenia procedur oraz uelastycznienia i 
zapewniania większej zrozumiałości umów między pośrednikami mikrofinansowania i 
EFI, co umożliwi mniejszym pośrednikom szybszy dostęp do rynku;



PE554.913v02-00 22/25 RR\1079001PL.doc

PL

25. uważa, że sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia europejskiego instrumentu 
mikrofinansowego Progress – 2013 jest bardzo ogólne i brakuje w nim szczegółowych 
informacji dotyczących wdrożenia;

26. zachęca Komisję do zapewnienia, by Instrument i program EaSI w dalszym ciągu 
przyczyniały się do tworzenia unijnej wartości dodanej i do eksponowania działań UE.
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