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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че член 6 от Финансовия регламент посочва, че „бюджетът се 

съставя и изпълнява в съответствие с принципите на единство, точност на бюджета, 

ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро 

финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол, и 

прозрачност“; 

Б. като има предвид, че Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ 

(„Механизмът“) се ползва от финансиране от ЕС и от финансовия принос на 

Европейската инвестиционна банка, като и двете са управлявани от Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ); той също така предвижда допълнително финансиране 

от частни инвеститори; 

В. като има предвид, че Механизмът беше въведен, за да подкрепя растежа и заетостта 

и да се бори със социалното и финансовото изключване; 

Г. като има предвид, че предприятията, работещи в областта на социалната икономика, 

подобряват положението със заетостта и социалното включване на групите в най-

неравностойно положение в обществото и се нуждаят от по-добър достъп до 

финансиране; 

Д. като има предвид, че този инструмент все още е относително непознат на 

потенциалните бенефициенти, както се вижда от обема на отпуснатите 

микрокредити, който е по-малък от предварително определения за тази цел обем, 

особено в Италия, както е посочено в Специален доклад № 8/2015 на Европейската 

сметната палата, озаглавен „Финансовата подкрепа от ЕС отговаря ли адекватно на 

нуждите на микропредприемачите?“; 

Е. като има предвид, че Механизмът следва да бъде оценяван не само в количествено, 

но и в качествено отношение; като има предвид, въпреки че е по-лесно да се 

извършва оценка на Механизма по отношение на неговата икономическа 

ефективност, следва също така да бъде оценена неговата ефикасност като средство 

за осигуряване на социално включване, както и качеството и верижния ефект на 

създадените работни места; 

1. отбелязва, че през 2013 г. действията, финансирани по линия на Механизма, са 

включвали привилегировани заеми и гаранции; отбелязва в допълнение, че някои от 

посредниците получават както гаранция, така и заем, но че тези два инструмента 

винаги обхващат различни портфейли; 

2. отбелязва, че Механизмът функционира като пилотен проект от 2010 г. насам; освен 

това отбелязва, че са установени слабости по отношение на обхващането на уязвими 

групи, като например мигранти и хора с увреждания; счита обаче, че извлечените 

поуки са били взети предвид и че някои от недостатъците вече са преодолени с 
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новия инструмент Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации; 

приветства факта, че стратегическата оценка на целите е разработена в съответствие 

с целите на „Европа 2020“; 

3. приветства факта, че са отпуснати допълнителни бюджетни средства на Програмата 

на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) за микрофинансиране; 

4. подчертава, че географският обхват на Механизма в рамките на ЕС продължава да 

бъде ограничен, като обхваща само 22, скоро ще станат 23, от 28 държави – членки 

на ЕС; призовава Комисията да положи по-големи усилия, за да гарантира пълно 

географско покритие, и да установи и анализира причините за невключването на 

някои държави членки в обхвата на инструмента; насърчава Комисията да 

предостави на широката общественост достатъчно информация относно 

възможностите за финансиране с помощта на този инструмент; 

5. подчертава нарастващото значение на микрофинансовата стопанска дейност в ЕС; 

приветства основания на търсенето подход на Механизма по отношение на 

справянето с нуждите на микропредприемачите и при привличането на частно 

финансиране; препоръчва обаче нуждите на бенефициентите да бъдат предмет на 

допълнителна оценка; 

6. изисква Механизмът да отчита добавената стойност на проектите в региони със 

сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като 

например региони с ниска гъстота на населението и региони, които са засегнати от 

обезлюдяване, тъй като това не само ще стимулира създаването на нови работни 

места, но и ще помогне за запазването на броя на населението в района; 

7. приветства процедурата за подбор на микрокредитни посредници, която е в 

съответствие с правилата и процедурите на Европейския инвестиционен фонд, и 

отново заявява искането на Парламента тези посредници да спазват принципите на 

отговорно отпускане на кредити и избягване на свръхзадлъжнялост на физическите 

лица и предприятията; 

8. изразява съжаление, че социалното въздействие и въздействието върху заетостта на 

Механизма бяха слабо оценени, особено с оглед на данните за предприемачеството 

сред по-възрастните хора и подкрепата за малцинствата; призовава Комисията да 

изиска институциите посредници да сътрудничат изрично със сдружения на 

малцинствата, за да ангажират активно в програмата уязвими групи, каквито са 

жените и малцинствените групи; във връзка с това призовава Комисията да даде ход 

на задълбочена оценка на въздействието, в която се прави анализ на Механизма и 

неговата програма приемник за оста „Микрофинансиране и социално 

предприемачество“ на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации; 

9. приветства факта, че всичките  седем финансови инструмента на Механизма, 

проучени до този момент, са привлекли допълнително частно финансиране; при все 

това изразява загриженост поради факта, че съгласно доклада на Европейската 

сметна палата що се отнася до гаранциите, целевите коефициенти на ефекта на 

лоста са постигнати точно само в един от седем случая и не са достигнати в два 

случая; 
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10. счита, че процентът на оцеляване на проектите, финансирани от Механизма, следва 

да бъде публично оповестен и следва да бъде взет предвид при актуализирането на 

Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити; 

призовава Комисията да определи процента на оцеляване за задължителна 

информация, когато се предоставя подкрепата; подчертава, че тази информация би 

била подходяща за бъдеща оценка на изпълнението; 

11. счита, че успехът на проектите не може да се измерва единствено от гледна точка на 

запазване или създаване на работни места и че следва също така да се отчита 

тяхното социално измерение; 

12. отбелязва, че 44% от всички предприемачи, подкрепяни от Механизма, са 

просъществували  по-малко от 1 година, докато 56% са продължили да съществуват 

една година след това; призовава Комисията да оценява допълнително 

жизнеспособността на микропредприятията, финансирани чрез Механизма; 

призовава Комисията да насърчава развитието на устойчивостта на заетостта чрез 

подходящи насоки и обучение, финансирани по линия на новия инструмент на 

Програмата на ЕС за заетост и социални иновации, за да се гарантира трайно 

въздействие; 

13. приветства повишената гъвкавост на новата програма в рамките на Програмата на 

ЕС за заетост и социални иновации при посрещането на променящите се нужди във 

връзка с преразпределението на средствата между осите на програмата; призовава 

Комисията да избягва двойното финансиране като разработи ясни и прозрачни 

взаимодействия между Програмата на ЕС за заетост и социални иновации и други 

програми и инициативи на Съюза; 

14. отбелязва, че ЕСФ следва да осигурява основно финансиране за създаване на 

предприятия, устойчиво микрофинансиране и социално предприемачество заедно с 

програми за наставничество и обучение; изразява съжаление, че тези инструменти 

не са пряко финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации; 

15. отбелязва, че въздействието върху създаването на заетост беше по-слабо от 

първоначално очакваното, въпреки факта, че много получатели биха били напълно 

изключени от пазара на кредити, ако не съществуваше микрокредитът; счита, че по-

слабото от очакваното въздействие върху създаването на заетост отчасти може да 

бъде обяснено с факта, че изпълнението на Механизма съвпадна с момент на 

сериозна икономическа криза, която засегна както пазара на кредити, така и 

равнището на заетостта; отбелязва обаче, че Механизмът е оказал значителен 

принос за запазването на работни места; отчита, че това ще бъде взето предвид в 

новия и по-гъвкав инструмент Програмата на ЕС за заетост и социални иновации; 

16. изразява съжаление във връзка с високия брой отхвърлени заявители за 

микрофинансиране (почти 2000 заявления бяха отхвърлени отчасти заради 

свръхзадлъжнялост на физически лица и предприятия) и във връзка с оставащата 

значима пропаст на пазара на микрофинансиране, въпреки увеличаването на броя на 

получателите на микрокредити; призовава Комисията да изготви по-подробно 

проучване относно причините за тези отхвърляния, включително на намирането на 

начини за тяхното решаване; 
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17. подчертава важността на Механизма, особено по време на криза, поради ролята му 

да даде възможност на безработни хора и на хора в неравностойно положение да 

получат достъп до финансиране; подчертава, че особено с оглед на настоящата 

криза с мигрантите и лицата, търсещи убежище, микрофинансирането може да 

действа като фундаментална подкрепа за бежанци и мигранти, навлизащи на пазара 

на труда на ЕС; 

18. призовава Комисията да разглежда като целева група бежанците и лицата, търсещи 

убежище;  

19. призовава Комисията да увеличи броя на инициативите и наличните средства за 

отпускане на микрокредити за новосъздадени иновативни предприятия, ръководени 

от млади хора, за да бъдат подпомагани предприемачеството на младите хора, 

високите технологични, научни и социални иновации в период на икономическа 

криза и затруднен достъп до кредитиране; освен това подчертава необходимостта 

държавите членки да работят за намаляване на бюрократичните изисквания, 

налагани на предприемачите, за получаване на достъп до средствата, предоставени 

на тяхно разположение от ЕС; 

20. призовава Комисията да увеличи бюджета за инструмента InnovFin, предвиден в 

програмата „Хоризонт 2020“, и по-специално наличните ресурси за продукта за 

микрофинансиране „Гаранция на InnovFin за МСП“; 

21. изразява съжаление поради факта, че информацията относно използването на 

заемите и гаранциите, свързани с Механизма, е фрагментарна и непълна и не 

съдържа подробна информация относно трудовата заетост на крайните получатели, 

въпреки че Европейската сметна палата е установила, че докладването се извършва 

в съответствие с изискванията на Решението относно Европейския механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“; 

22. приветства елемента за социални иновации на Програмата на Европейския съюз за 

заетост и социални иновации и по-специално насърчаването на предприятията, 

развиващи дейност в областта на социалната икономика; 

23. изразява съжаление във връзка с факта, че значим брой от заявленията за 

Механизма не са били приключени и не могат да бъдат одобрени от Комисията; 

призовава Комисията да направи оценка на причините за този неуспех (например 

липса на информация, достъпност или бюрократична тежест, изискваща 

опростяване); призовава Комисията да действа бързо, за да реши проблема; 

24. призовава Комисията да гарантира, че се дава по-голяма публичност и информация 

за Механизма и за условията за достъп до него, в допълнение към опростяването на 

процедурата и въвеждането на по-гъвкави и по-лесни за разбиране споразумения 

между посредниците в микрофинансирането и ЕИФ, което ще осигурява по-бърз 

достъп до пазара за по-малките посредници; 

25. счита, че докладът на Комисията за прилагането на Европейския механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“ – 2013 година е много общ и е лишен от подробни 

данни за прилагането на Механизма; 
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26. насърчава Комисията да гарантира, че Механизмът и инструментът Програма на 

Европейския съюз за заетост и социални иновации ще продължават да допринасят 

за добавената стойност на ЕС и за неговата видимост. 
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