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ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et finantsmääruse artiklis 6 on sätestatud, et „eelarve koostatakse ja seda 

täidetakse kooskõlas ühtsuse, eelarve õigsuse, aastasuse, tasakaalu, arvestusühiku, 

kõikehõlmavuse, sihtotstarbelisuse, tulemuslikku ja tõhusat sisekontrolli nõudva 

usaldusväärse finantsjuhtimise ning läbipaistvuse põhimõtetega”; 

B. arvestades, et Euroopa mikrokrediidirahastut „Progress” (edaspidi „rahastu”) rahastatakse 

nii ELi vahenditest kui ka Euroopa Investeerimispanga rahalisest osalusest, ning et 

kumbagi neist haldab Euroopa Investeerimisfond; arvestades, et samuti nähakse ette 

täiendav rahastamine erainvestorite poolt; 

C. arvestades, et rahastu loodi majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks ning sotsiaalse ja 

majandusliku tõrjutuse vastu võitlemiseks; 

D. arvestades, et sotsiaalmajandusettevõtted parandavad kõige ebasoodsamas olukorras 

olevate ühiskonnarühmade olukorda tööhõive ja sotsiaalse kaasamise mõttes ning nad 

vajavad paremat juurdepääsu rahastamisele; 

E. arvestades, et see vahend on oma võimalike toetusesaajate jaoks endiselt suhteliselt 

tundmatu, nagu näitab seni antud mikrolaenude maht, mis jääb alla eesmärgiks seatud 

taseme, seda eriti Itaalias, nagu on välja toodud Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 

8/2015 „Kas ELi rahaline toetus vastab piisavalt mikroettevõtjate vajadustele?”; 

F. arvestades, et rahastut tuleks hinnata kvalitatiivselt, mitte üksnes kvantitatiivselt; 

arvestades, et kuigi rahastut on lihtsam hinnata majandusliku tõhususe seisukohast, tuleks 

hinnata ka selle mõjusust sotsiaalse kaasamise tagamise vahendina ning loodud 

töökohtade kvaliteeti ja järelmõju; 

1. märgib, et 2013. aastal hõlmasid rahastu kaudu rahastatavad meetmed kõrgema 

nõudeõiguse järguga laene ja garantiisid; märgib lisaks, et mõned vahendajad saavad nii 

garantiid kui ka laenu, kuid et need kaks vahendit hõlmavad alati erinevaid portfelle; 

2. märgib, et rahastu on tegutsenud katseprojektina alates 2010. aastast; märgib lisaks, et 

tuvastatud on nõrkusi seoses jõudmisega haavatavate rühmadeni, nagu rändajad ja 

puudega inimesed; usub siiski, et saadud kogemusi on arvesse võetud ning et mõningad 

puudujäägid on uues tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis (EaSI) juba 

kõrvaldatud; peab tervitatavaks, et välja on töötatud eesmärkide strateegiline hindamine 

kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega; 

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et EaSI-le on eraldatud täiendavaid eelarvevahendeid 

mikrolaenude andmiseks; 

4. rõhutab, et rahastu geograafiline katvus ELis on endiselt piiratud, kuna see hõlmab 28 

liikmesriigist vaid 22 ning varsti 23; palub komisjonil teha suuremaid jõupingutusi, et 

tagada täielik geograafiline katvus, ning teha kindlaks põhjused, miks vahend ei hõlma 
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mõnesid liikmesriike, ja neid põhjusi analüüsida; ergutab komisjoni pakkuma laiemale 

avalikkusele piisavat teavet selle vahendi kaudu rahastamise saamise võimaluste kohta; 

5. rõhutab mikrokrediidi andmisega seotud äritegevuse kasvavat tähtsust ELis; tervitab 

rahastu nõudluspõhist lähenemisviisi, mille puhul võetakse arvesse mikroettevõtjate 

vajadusi ja meelitatakse ligi erasektori poolset rahastamist; soovitab siiski, et 

toetusesaajate vajadusi tuleks täiendavalt hinnata; 

6. nõuab, et rahastu puhul võetaks arvesse projektide lisaväärtust raskete ja püsivate 

ebasoodsate looduslike või demograafiliste tingimustega piirkondades, nagu hõredalt 

asustatud piirkonnad ja piirkonnad, kus rahvaarv väheneb, kuna see ei soodusta seal mitte 

üksnes töökohtade loomist, vaid aitab ka elanike arvu säilitada; 

7. kiidab heaks mikrokrediidi vahendamise valikumenetluse, mis on kooskõlas Euroopa 

Investeerimisfondi eeskirjade ja menetlustega, ning kordab parlamendi nõuet, et 

asjaomased vahendajad peaksid järgima vastutustundliku laenamise ning eraisikute ja 

ettevõtjate ülelaenamise vältimise põhimõtteid; 

8. peab kahetsusväärseks, et rahastu sotsiaalne ja tööhõivealane mõju jäeti peaaegu 

hindamata, pidades iseäranis silmas andmeid eakate ettevõtluse ja vähemuste toetamise 

kohta; palub, et komisjon nõuaks vahendusega tegelevatelt asutustelt otsest koostööd 

vähemuste ühendustega, et haavatavaid rühmi, nagu naised või vähemusrühmad, 

programmi aktiivselt kaasata; kutsub komisjoni sellega seoses üles algatama põhjalikku 

mõjuhinnangut, mille käigus analüüsitakse rahastut ja selle jätkuprogrammi EaSI 

mikrokrediidi ja sotsiaalse ettevõtluse telje raames; 

9. väljendab heameelt tõsiasja üle, et kõik seitse rahastu seniseks kontrollitud 

rahastamisvahendit on kaasanud täiendavat erasektoripoolset rahastamist; väljendab siiski 

muret tõsiasja pärast, et kontrollikoja aruande kohaselt saavutati garantiide osas täpne 

finantsvõimenduse sihtmäär üksnes ühel juhul seitsmest ning kahel juhul jäi see 

saavutamata; 

10. on seisukohal, et rahastu rahastatavate projektide püsimajäämise määr tuleb avalikustada 

ning et sellega tuleb mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhendi 

ajakohastamisel arvestada; palub komisjonil muuta püsimajäämise määr toetuse andmise 

korral kohustuslikuks teabeks; rõhutab, et see teave oleks asjakohane tulevase 

tulemuslikkuse hindamise puhul; 

11. on seisukohal, et projektide edukust ei saa hinnata üksnes töökohtade säilitamise või 

loomise alusel ning et arvesse tuleks võtta ka nende sotsiaalset aspekti; 

12. märgib, et 44% kõigist rahastust toetust saanud ettevõtjatest tegutsesid alla ühe aasta, 

samal ajal kui 56% jätkasid tegutsemist ka järgneval aastal; palub komisjonil täiendavalt 

hinnata rahastu kaudu rahastatud mikroettevõtete elujõulisust; kutsub komisjoni üles 

ergutama tööhõive jätkusuutlikkuse arendamist, pakkudes piisavaid suuniseid ja koolitust, 

mida rahastatakse uue EaSI programmi raames, et tagada pikaajaline mõju; 

13. tervitab uue EaSI programmi suuremat paindlikkust muutuvatele vajadustele 

reageerimisel, pidades silmas vahendite ümberjaotamist programmi telgede vahel; kutsub 

komisjoni üles vältima topeltrahastamist, arendades välja selge ja läbipaistva koostoime 
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EaSI ning liidu muude programmide ja algatuste vahel; 

14. märgib, et ESF peaks olema ettevõtete loomise, elujõulise mikrokrediidi ja sotsiaalse 

ettevõtluse peamine rahastaja, pakkudes ka juhendamist ja koolitusprogramme; peab 

kahetsusväärseks, et neid vahendeid ei rahastata otse EaSI raames; 

15. märgib, et mõju töökohtade loomisele oli algselt oodatust väiksem, vaatamata sellele, et 

ilma mikrokrediidita oleksid paljud laenusaajad krediiditurult üldse kõrvale jäänud; on 

veendumusel, et oodatust väiksem mõju töökohtade loomisele tuleneb osaliselt sellest, et 

rahastu rakendati samal ajal kui majandus oli sügavas kriisis, mis mõjutas nii krediiditurgu 

kui ka tööhõivenäitajaid; märgib siiski, et rahastu aitas oluliselt kaasa töökohtade 

säilitamisele; võtab arvesse, et sellega tegeletakse uue, paindlikuma EaSI programmi 

raames; 

16. peab kahetsusväärseks tagasilükatud mikrofinantseerimise taotluste suurt arvu (tagasi 

lükati peaaegu 2000 taotlust, põhjendades seda osaliselt eraisikute ja ettevõtjate 

ülelaenamisega) ning jätkuvalt suurt mikrokrediidituru defitsiiti vaatamata mikrokrediidi 

võtjate arvu suurenemisele; kutsub komisjoni üles viima läbi üksikasjalikumat uuringut 

tagasilükkamiste põhjuste kohta, sealhulgas leidmaks viise nende lahendamiseks; 

17. rõhutab rahastu tähtsust eeskätt kriisiaegadel, kuna see annab töötutele ja ebasoodsas 

olukorras olevatele inimestele juurdepääsu rahastamisele; rõhutab, et eriti praegusele 

rände- ja varjupaigakriisile mõeldes võib mikrorahastamine pakkuda põhjapanevat tuge 

ELi tööturule sisenevatele pagulastele ja rändajatele; 

18. kutsub komisjoni üles käsitlema pagulasi ja varjupaigataotlejaid ühe sihtrühmana;  

19. kutsub komisjoni üles mitmekordistama noorte juhitavatele innovaatilistele idufirmadele 

mikrokrediidi andmiseks kättesaadavaid algatusi ja rahastamist, et toetada noorte 

ettevõtlust ning kõrgtehnoloogilist, teaduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni majanduskriisi 

ning krediidile raskendatud juurdepääsu tingimustes; rõhutab lisaks vajadust, et 

liikmesriigid püüaksid vähendada bürokraatiat, millega ettevõtjatel tuleb ELi poolt neile 

kättesaadavaks tehtud rahalistele vahenditele juurdepääsu saamiseks kokku puutuda; 

20. kutsub komisjoni üles suurendama programmis „Horisont 2020” ette nähtud algatuse 

InnovFin eelarvet ning eelkõige mikrokrediiditoote „InnovFini VKEde tagatissüsteem” 

jaoks saadavalolevaid vahendeid; 

21. peab kahetsusväärseks, et teave rahastuga seotud laenude ja garantiide kasutamise kohta 

on killustatud ja mittetäielik ning puudub üksikasjalik teave lõppsaajate tööhõiveseisundi 

kohta, kuigi kontrollikoda leidis, et aruandlus vastas EPMFi loomise otsuses sätestatud 

nõuetele; 

22. väljendab heameelt EaSI programmi sotsiaalse innovatsiooni komponendi üle ning 

eelkõige sotsiaalmajandusettevõtete edendamise üle; 

23. peab kahetsusväärseks, et paljud rahastule esitatud taotlused ei olnud nõuetekohaselt 

täidetud ning komisjon ei saanud neid heaks kiita; palub komisjonil hinnata selle põhjusi 

(nt teabe puudumine, kättesaadavus või lihtsustamist vajav bürokraatiakoormus); palub 

komisjonil probleemi lahendamiseks kiirelt tegutseda; 
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24. palub, et komisjon tagaks rahastu ja sellest laenude saamise tingimuste laialdasema 

propageerimise ja teabe nende kohta, lihtsustaks menetlust ning muudaks mikrokrediidi 

vahendajate ja EIFi vahelised lepingud paindlikumaks ja arusaadavamaks, mis võimaldaks 

väiksematel vahendajatel kiiremini turule pääseda; 

25. on seisukohal, et komisjoni aruanne Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” 

rakendamise kohta 2013. aastal on väga üldine ega sisalda üksikasju rahastu rakendamise 

kohta; 

26. ergutab komisjoni tagama, et rahastu ja EaSI programm aitaksid jätkuvalt suurendada ELi 

lisaväärtust ja nähtavust. 
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