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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel a költségvetési rendelet 6. cikke kimondja, hogy „a költségvetést az egységesség, a 

teljesség, az évenkéntiség, az egyensúly, az elszámolási egység, a globális fedezet, az 

egyediség, a hatékony és eredményes belső ellenőrzést igénylő hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás és az átláthatóság […] elvével összhangban kell elkészíteni és 

végrehajtani”; 

B. mivel az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz (a továbbiakban: az eszköz) az Unió 

és az Európai Beruházási Bank pénzügyi hozzájárulásaiból részesül, amelyeket az Európai 

Beruházási Alap (EBA) kezel, és magánbefektetőktől további finanszírozásra számít; 

C. mivel az eszköz létrehozásának eredeti célja a növekedés és a munkahelyteremtés 

támogatása, valamint a társadalmi és pénzügyi kirekesztés elleni küzdelem volt; 

D. mivel a szociális gazdasághoz tartozó vállalkozások a foglalkoztatás és a társadalmi 

befogadás terén javítják a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjainak 

körülményeit, és jobb hozzáférést kell biztosítani számukra a finanszírozáshoz; 

E. mivel ez az eszköz az esetleges kedvezményezettek előtt továbbra is jobbára ismeretlen, 

amit az is mutat, hogy a Számvevőszék 8/2015. sz. („Az uniós pénzügyi támogatás 

megfelelő választ ad a mikrovállalkozók igényeire?” című) különjelentése szerint az 

odaítélt mikrohitelek teljes összege alacsonyabb a kitűzött célnál, különösen 

Olaszországban; 

F. mivel az eszközt nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is értékelni kell; 

mivel annak ellenére, hogy egyszerűbb az eszközt a gazdasági hatékonyság szempontjából 

értékelni, azt is fel kell mérni, hogy a társadalmi befogadás biztosításának eszközeként 

eredményes-e, valamint hogy milyen a létrehozott munkahelyek minősége és közvetett 

hatása; 

1. megállapítja, hogy 2013-ban a Progress eszközön keresztül finanszírozott fellépések 

elsősorban elsőbbségi hiteleket és garanciákat foglaltak magukban; megállapítja továbbá, 

hogy a közvetítők egy része garanciát és hitelt is kap, de e két eszköz mindig eltérő 

portfóliókra irányul; 

2. megállapítja, hogy az eszköz 2010 óta kísérleti projektként működik; megállapítja 

továbbá, hogy hiányosságokat tártak fel a kiszolgáltatott csoportok – például a migránsok 

és a fogyatékkal élők – elérése tekintetében; ugyanakkor úgy véli, hogy a levont 

tanulságokat figyelembe vették, és a hiányosságok egy részét a foglalkoztatás és a 

szociális innováció új európai programja (EaSI) révén már orvosolták; üdvözli, hogy a 

célok stratégiai értékelését az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban 

elvégezték; 

3. üdvözli, hogy további költségvetési forrásokat különítettek el az EaSI mikrofinanszírozási 
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céljaira; 

4. hangsúlyozza, hogy az eszköz földrajzi lefedettsége az Unión belül még mindig 

korlátozott, mivel a 28 tagállamból csupán 22-re – nemsokára 23-ra – terjed ki; felszólítja 

a Bizottságot, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket a teljes földrajzi lefedettség biztosítása 

érdekében, valamint hogy derítse fel és elemezze, hogy az eszköz miért nem terjed ki 

bizonyos tagállamokra; ösztönzi a Bizottságot, hogy a szélesebb körű nyilvánosságot lássa 

el elegendő információval az eszköz révén biztosítható finanszírozási lehetőségekről; 

5. kiemeli a mikrofinanszírozás egyre növekvő jelentőségét az Unión belül; üdvözli az 

eszköz keresletoldalú megközelítését a mikrovállalkozások szükségleteinek kielégítése és 

a magánfinanszírozás bevonása tekintetében; ajánlja azonban, hogy ne hagyjanak fel a 

kedvezményezettek szükségleteinek további felmérésével; 

6. szorgalmazza, hogy az eszköz vegye figyelembe a projektek hozzáadott értékét a súlyos és 

tartós természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkező régiókban, például a ritkán 

lakott és az elnéptelenedő területeken, mivel ezzel nem csupán a munkahelyteremtést 

segíti elő, hanem hozzájárul a népesség szintjének fenntartásához is; 

7. üdvözli a mikrohitel-közvetítők kiválasztásának folyamatát, amely megfelel az EBA 

szabályainak és eljárásainak, és megismétli a Parlament azon kérését, hogy e hitelezők 

tartsák be a felelős hitelezés alapelveit és a magánszemélyek és vállalkozások túlzott 

eladósodása elkerülésének alapelveit; 

8. sajnálja, hogy az eszköz társadalmi és foglalkoztatási hatásait nem igazán mérték fel, 

különösen az idősebbek vállalkozásaira, valamint a kisebbségeknek nyújtott támogatásra 

vonatkozó adatok tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy írja elő a közvetítő 

intézmények számára, hogy kifejezetten működjenek együtt a kisebbségi szervezetekkel 

annak érdekében, hogy a kiszolgáltatott csoportokat, például a nőket és a kisebbségeket 

aktívan bevonják a programba; felszólítja e tekintetben a Bizottságot, hogy 

kezdeményezzen mélyreható hatásvizsgálatot az eszköz és annak – az EaSI 

mikrofinanszírozási és szociális vállalkozási tengelyén belül működő – utódprogramja 

elemzése céljából; 

9. örömmel veszi tudomásul, hogy az eszköz eddig megvizsgált hét pénzügyi eszközének 

mindegyike további magánfinanszírozási forrásokat is bevont; aggodalmának ad hangot 

ugyanakkor amiatt, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a garanciák tekintetében hét 

esetből csupán egyszer érték el pontosan a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó célértékeket, 

két esetben pedig nem érték el azokat; 

10. úgy véli, hogy az eszköz által finanszírozott projektek túlélési arányát közzé kell tenni és a 

mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex aktualizálása során 

figyelembe kell venni; felszólítja a Bizottságot, hogy a támogatás biztosítása esetén a 

túlélési arányt tegye kötelező információvá; hangsúlyozza, hogy ez az információ releváns 

mutató lenne a teljesítmény jövőbeli értékeléséhez; 

11. úgy véli, hogy a projektek sikerét nem lehet csupán a munkahelyfenntartás vagy -teremtés 

szempontjából lemérni, és figyelembe kell venni társadalmi dimenziójukat is; 

12. megállapítja, hogy az eszköz révén támogatott összes vállalkozás 44%-a kevesebb mint 
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egy évig működött, 56%-a pedig még a rákövetkező évben is létezett; felhívja a 

Bizottságot, hogy folytassa az eszköz révén finanszírozásban részesülő 

mikrovállalkozások életképességének értékelését; felhívja a Bizottságot, hogy a hosszú 

távú hatások elérése érdekében megfelelő iránymutatással és – az új EaSI eszköz révén 

finanszírozott – képzéssel ösztönözze a foglalkoztatás fenntarthatóságának fejlesztését; 

13. üdvözli az új EaSI-program megnövelt – a változó szükségletekhez alkalmazkodó – 

rugalmasságát a forrásoknak a program tengelyei közötti átcsoportosítása tekintetében; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében gondoskodjon 

világos és átlátható szinergiákról az EaSI és más uniós programok és kezdeményezések 

között; 

14. megállapítja, hogy az ESZA feladata alapfinanszírozás biztosítása vállalkozások 

alapításához, életképes mikrofinanszírozáshoz és szociális vállalkozásokhoz, kiegészítve 

ezt mentorálási és képzési programokkal; sajnálatosnak tartja, hogy ezen eszközökhöz az 

EaSI nem biztosít közvetlen finanszírozást; 

15. megállapítja, hogy a munkahelyteremtésre gyakorolt hatás kisebb volt a vártnál, annak 

ellenére, hogy a mikrohitel nélkül számos kedvezményezett teljes mértékben kiszorult 

volna a hitelpiacról; úgy véli, hogy a munkahelyteremtésre gyakorolt, vártnál kisebb hatás 

részben azzal magyarázható, hogy az eszköz ugyanabban az időszakban került 

bevezetésre, mint amikor a gazdaság a hitelpiacokat és a foglalkoztatási számadatokat 

egyaránt érintő, súlyos válságba került; megállapítja azonban, hogy az eszköz jelentősen 

hozzájárult a munkahelyek megőrzéséhez; tudomásul veszi, hogy erre az új, rugalmasabb 

EaSI eszköz is kiterjed majd; 

16. sajnálattal állapítja meg, hogy magas az elutasított mikrofinanszírozási kérelmek száma 

(közel 2000 kérelmet utasítottak el részben a személyek és a vállalkozások túlzott 

eladósodottsága miatt), és hogy a mikrohitel-igénylők számának növekedése ellenére még 

mindig kevés a lehetőség a mikrofinanszírozás igénybevételére; felszólítja a Bizottságot, 

hogy vizsgálja ki részletesebben ezen elutasítások okait, és keressen megoldásokat a 

helyzet orvoslására; 

17. hangsúlyozza az eszköz jelentőségét, különösen válság idején, mivel fontos szerepet 

játszik a munkanélküliek és a hátrányos helyzetű személyek finanszírozáshoz való 

hozzáférésében; hangsúlyozza, hogy különös tekintettel a jelenlegi migrációs és 

menekültügyi válságra, a mikrofinanszírozás alapvető segítséget jelenthet az uniós 

munkaerőpiacra belépő menekültek és migránsok számára; 

18. felszólítja a Bizottságot, hogy a menekülteket és menedékkérőket tekintse célcsoportnak;  

19. felszólítja a Bizottságot, hogy többszörözze meg a fiatalok által indított, innovatív induló 

vállalkozásokat támogató kezdeményezéseket és a számukra nyújtandó mikrohitelekre 

rendelkezésre álló finanszírozást, ily módon a gazdasági válság és a hitelekhez való 

hozzáférés nehézségei közepette előmozdítva a fiatalok vállalkozói készségét és a magas 

technológiai színvonalat képviselő, tudományos és szociális innovációt; hangsúlyozza 

továbbá, hogy a tagállamoknak törekedniük kell azon adminisztratív terhek csökkentésére, 

amelyekkel a vállalkozók az uniós finanszírozáshoz való hozzájutás során szembe találják 

magukat; 
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20. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje a Horizont 2020 keretprogram keretében működő 

InnovFin eszköz költségvetését, különösen az „InnovFin kkv-garanciaeszköz” nevű 

mikrofinanszírozási termék rendelkezésére álló forrásokat; 

21. sajnálatosnak tartja, hogy az eszközhöz kapcsolódó kölcsönök és garanciák 

felhasználásával kapcsolatos tájékoztatás töredezett és hiányos, és nem tartalmaz részletes 

információkat a végső kedvezményezettek foglalkoztatási státuszáról annak ellenére, hogy 

a Számvevőszék szerint a jelentéstétel megfelelt az európai Progress mikrofinanszírozási 

eszköz létrehozásáról szóló határozat követelményeinek; 

22. örömmel fogadja az EaSI program szociális innovációval foglalkozó összetevőjét, 

különösen a szociális gazdasághoz tartozó vállalkozások támogatását; 

23. sajnálja, hogy az eszköz használata iránti kérelmek jelentős részét nem tudták hiánytalanul 

benyújtani, és így a Bizottság nem tudta azokat jóváhagyni; kéri a Bizottságot e kudarc 

okainak feltárására (például az információ vagy a hozzáférhetőség hiánya, vagy 

valamilyen bürokratikus teher, amely egyszerűsítésre szorul); felszólítja a Bizottságot, 

hogy gyors fellépéssel orvosolja a problémát; 

24. felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson intenzívebb promóciós és információs 

tevékenységet az eszközről és az ahhoz való hozzáférés módjairól, valamint egyszerűsítse 

az eljárást, és tegye rugalmasabbá és könnyebben érthetővé a mikrofinanszírozás-

közvetítők és az EBA közötti megállapodásokat, gyorsabb piacra jutást biztosítva a kisebb 

közvetítők számára; 

25. úgy véli, hogy az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz 2013-as végrehajtásáról 

szóló bizottsági jelentés rendkívül általános, és nem tartalmaz konkrétumokat a 

végrehajtás tekintetében; 

26. ösztönzi a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az eszköz és az EaSI eszköz 

továbbra is hozzájáruljon az Unió hozzáadott értékéhez és láthatóságához. 
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