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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията предлага нов механизъм на ЕС за микрофинансиране за трудова заетост 
(механизъм за микрофинансиране „Прогрес“), за да бъде даден нов шанс на 
безработните и да се открие пътя към предприемачеството за някои от групите в най-
неравностойно положение в Европа, включително за младежите. Този нов механизъм 
ще разшири обхвата на целевата финансова подкрепа за нови предприемачи в 
настоящата обстановка на намалено предлагане на кредити.

Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ ще действа в допълнение към други 
програми на Общността, като предоставя инструменти за споделяне на риска, дългово 
финансиране и финансиране чрез издаване на акции. Той ще черпи от опита на 
международните финансови институции, като например групата на ЕИБ (Европейската 
инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд). Въз основа на 
споразумение за съвместно управление международните финансови институции ще 
осигурят допълнителен „ефект на лоста“посредством подкрепа за банковите и 
небанковите организации, предоставящи микрофинансиране, в целия ЕС.

Докладчикът изразява съгласие с подхода от предложението на Комисията. 
Предложението би разширило възможностите на лицата, желаещи да започнат 
стопанска дейност в ЕС. Съществува потенциална пазарна ниша по отношение на 
търсенето и предлагането на микрокредитиране в ЕС. Подпомагането на 
финансирането на микрокредитиращи организации би способствало тази дейност да 
стане устойчива и би им предоставило възможност да реагират на нарастващото 
търсене от страна на получателите на микрокредити. Предложението би могло да 
улесни инвестициите от малък мащаб и да предостави на микропредприятията 
възможност да се разрастват. Като положителен факт може също така да се отбележи, 
че предложението е ориентирано към онези групи, които изпитват затруднения при 
намирането на възможности за отпускане на заеми за осъществяване на техните бизнес 
идеи.

Докладчикът подчертава неотложната необходимост от приемане на настоящото 
предложение в най-кратък срок, с цел то да окаже въздействие по време на настоящата 
криза. Той подчертава важността на използването на мобилизираните за механизма 
финансови средства по ефективен и рентабилен начин, както и на това да няма 
допълнителна административна тежест за кандидатите за отпускане на заеми.

На този етап предложеният бюджетен ред е достатъчен за финансиране на механизма. 
Не е необходимо допълнително финансиране от бюджета на ЕС.

Съществуват някои опасения относно обхвата на инициативата. По тази причина 
докладчикът предлага в правния текст да се включат най-малко определенията за 
микрокредит и микропредприятия (както предлага Комисията). Освен това, той счита, 
че ограничаването на обхвата само до онези микропредприятия, в които работят лица, 
наскоро загубили своята работа и др., може да затрудни финансовите посредници във 
връзка с отчетността, и което е по-важно, може да ограничи кръга на техните 
потенциални клиенти; съществува неблагоприятен риск местните микрофинансиращи 
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организации да не желаят да партнират на ЕИБ и други финансови институции и в 
резултат на това инициативата да не се приеме в достатъчна степен. По тази причина 
искаме да добавим „включително такива” в член 2 от решението, което все пак дава 
социално измерение на инициативата.

Важно е всички средства по програмата, отпуснати за заеми, да се използват за 
инвестиции, основаващи се на солидни бизнес идеи. Кредитите не следва да се 
използват за социални плащания или за потребление. Докладчикът подчертава, че 
дружествата в целевата група на програмата трябва да имат солиден бизнес план. По
тази причина той предлага включването на изискване кредитополучателите да изготвят 
бизнес планове.

Становището подчертава значението на оценяването на финансовите институции и 
техните процедури за оценка и контрол на риска. То изтъква и необходимостта от
отговорно отпускане на заеми от страна на кредитиращите организации.

Докладчикът иска да подчертае колко е важно да се избегнат измамите и корупцията 
чрез създаване на механизъм за контрол на риска.

Докладчикът изтъква, че за успеха на програмата е важно нейното популяризиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Определения

1. За целите на настоящото решение 
се прилагат следните определения:
а) „микрокредит” означава заем, 
възлизащ на не повече от 25 000 евро;
б) „микропредприятие” означава 
предприятие, което наема на работа 
до 10 души персонал, включително 
самостоятелно заети лица, и чийто 
годишен оборот и/или общ годишен 
балансов отчет не надвишава два 
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милиона евро; 
в) „лице” означава физическо лице.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) микропредприятия в социалната 
икономика, в които работят лица, които 
са загубили своята работа, или лица в 
неравностойно положение, включително 
младежите.

в) микропредприятия, включително 
такива  в социалната икономика, в 
които работят лица, които са загубили 
или рискуват да загубят своята работа, 
или лица в неравностойно положение, 
включително младежите.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Лицата и микропредприятията, 
които кандидатстват за 
микрокредити, изготвят бизнес план, 
с цел да изпълнят  условията за 
допустимост за микрокредитиране 
съгласно настоящото решение.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Публичните и частните органи, 
които предоставят микрокредити 
съгласно настоящото решение, 
спазват принципите за отговорно 
отпускане на заеми и по този начин 
избягват, в частност, 
свръхзадлъжнялост на лицата и 
предприятията.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 
действия, резултатите и, когато е 
възможно, въздействието.

1. Комисията получава годишни 
доклади за изпълнение от 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2, в които са изложени 
подкрепените дейности по отношение 
на финансовото изпълнение, 
разпределението на финансови средства 
с оглед отраслите и видовете 
бенефициери, подадените заявления, 
сключените договори, финансираните 
действия, резултатите и въздействието.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за решение
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За първи път през 2011 г. и преди 31 
декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ.

2. За първи път през 2011 г., но не по-
късно от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящото решение, и преди 
31 декември всяка година Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета количествен и качествен 
годишен доклад за дейностите съгласно 
настоящото решение през предишната 
година. Годишният доклад се основава 
на докладите за изпълнение, посочени в 
параграф 1, и в центъра на вниманието 
му са основно постигнатите резултати, 
като съдържа, по-специално, 
информация, свързана с подадените 
заявления, сключените договори, 
финансираните действия, включително 
тяхното взаимодопълване с други 
интервенции на Общността, а именно 
ЕСФ.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка приключва четири години след 
началото на действие на механизма, а на 
крайната оценка — най-късно една 
година след края на мандата(мандатите), 

1. Комисията извършва междинна и 
крайна оценка по своя собствена 
инициатива и в тясно сътрудничество с 
международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Изготвянето на междинната 
оценка приключва три години след 
началото на действие на механизма, а на 
крайната оценка — най-късно една 
година след края на мандата(мандатите), 
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даден(и) на международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели.

даден(и) на международните финансови 
институции, посочени в член 5, 
параграф 2. Крайната оценка разглежда, 
по-специално, степента, до която 
механизмът като цяло е постигнал 
своите цели.

Or. en


