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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhuje vytvoření nové evropské facility mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti 
(facilita mikrofinancování Progress) s cílem poskytnout nezaměstnaným šanci na nový 
začátek a otevřít cestu k podnikání některým nejvíce znevýhodněným skupinám v Evropě, 
včetně mladých lidí. Za stávající situace, kdy je omezená nabídka úvěrů, rozšíří tato nová 
facilita škálu cílené finanční podpory nových podnikatelů.

Facilita mikrofinancování Progress přispěje k dalším programům Společenství tím, že 
poskytne nástroje pro sdílení rizik, dluhové financování a financování vlastního kapitálu. 
Využije zkušeností mezinárodních finančních institucí, například skupiny EIB (Evropská 
investiční banka a Evropský investiční fond). Na základě režimu společného řízení přispějí 
mezinárodni finanční instituce k navýšení financování prostřednictvím podpory bankovních 
a nebankovních poskytovatelů mikrofinancování v celé Evropské unii.

Navrhovatel souhlasí s přístupem obsaženým v návrhu Komise. Návrh by poskytl možnost 
těm, kdo si kdekoli v EU přejí začít podnikat. Co se týče nabídky mikroúvěrů a poptávky po 
nich, existuje v EU potenciální mezera na trhu. Podpora financování poskytovatelů 
mikroúvěrů by napomohla tomu, aby se tato činnost stala udržitelnou, a umožnila by jim 
reagovat na rostoucí poptávku ze strany klientů. Návrh by mohl usnadnit investice menšího 
rozsahu a dát mikropodnikům šanci růstu. Je rovněž pozitivní, že se návrh zaměřuje na ty 
skupiny, které mají potíže se získáním půjčky na financování svých podnikatelských nápadů.

Navrhovatel zdůrazňuje, že je třeba přijmout tento návrh co nejdříve, aby mohl přinášet 
výsledky již v průběhu současné krize. Zdůrazňuje, že je nezbytné, aby finanční prostředky 
vyhrazené pro tuto facilitu byly využity účinně a efektivně vzhledem k nákladům a aby 
žadatelé o půjčku nebyli vystavováni žádné další administrativní zátěži.

Navrhovaná rozpočtová položka je v této fázi pro facilitu dostačující. Další finanční 
prostředky z rozpočtu EU nejsou zapotřebí.

Existují určité obavy ohledně oblasti působnosti této iniciativy. Navrhovatel se proto 
domnívá, že by bylo vhodné začlenit do právního textu alespoň definice mikroúvěru a 
mikropodniků (jak navrhla Komise). Dále se domnívá, že omezení oblasti působnosti pouze 
na mikropodniky zaměstnávající osoby, které právě přišly o zaměstnání apod.., může být 
zatěžující pro finanční zprostředkovatele, co se týče vykazování, a zejména může omezit 
jejich potenciální klientskou základnu; tyto skutečnosti s sebou pak nesou riziko, že místní 
poskytovatelé mikrofinancí nebudou ochotni s EIB a dalšími finančními institucemi 
spolupracovat, a iniciativa se tak setká jen s malým úspěchem. Z tohoto důvodu chceme do 
článku 2 rozhodnutí začlenit slovní spojení „včetně těch“, které zachová sociální rozměr této 
iniciativy.

Je důležité, aby byly veškeré finanční prostředky, které budou v rámci programu vyčleněny 
na půjčky, využity na investice založené na proveditelných podnikatelských nápadech. Úvěry 
by neměly být využívány na sociální dávky či na spotřebu. Navrhovatel zdůrazňuje, že 
podniky spadající do cílové skupiny programu musí mít uspokojivý podnikatelský plán. Proto 
navrhuje začlenit požadavek, aby příjemci úvěrů podnikatelský plán vypracovávali.
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Stanovisko zdůrazňuje, že je nezbytné vyhodnocovat finanční instituce a jejich postupy 
z hlediska posuzování a kontroly rizik. Upozorňuje rovněž, že je nezbytné, aby poskytovatelé 
úvěrů půjčovali finanční prostředky odpovědným způsobem.

Navrhovatel chce dále zdůraznit, že je nezbytné předcházet podvodům a korupci zavedením 
mechanismu pro kontrolu rizik.

Navrhovatel rovněž upozorňuje na skutečnost, že má-li program uspět, je nutný vhodný 
marketing.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Definice

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:
a) „mikroúvěrem“ půjčka do výše 25 000 
EUR;
b) „mikropodnikem“ podnik, který 
zaměstnává méně než 10 osob, včetně 
samostatně výdělečných osob, a jehož 
roční obrat a/nebo bilanční suma roční 
rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR;
c) „osobou“ fyzická osoba.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) mikropodniky v sociální ekonomice, 
které zaměstnávají osoby, jež ztratily 
zaměstnání, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

(c) mikropodniky, včetně těch v sociální 
ekonomice, které zaměstnávají osoby, jež 
ztratily zaměstnání nebo jimž ztráta 
zaměstnání hrozí, nebo zaměstnávají 
znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby byly podle tohoto rozhodnutí 
způsobilé pro získání mikroúvěru, předloží 
osoby a mikropodniky, které o mikroúvěr 
žádají, podnikatelský plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejné a soukromé subjekty 
poskytující mikroúvěr podle tohoto 
rozhodnutí se řídí zásadami odpovědného 
poskytování úvěrů, a vyhýbají se tak 
zejména nadměrnému zadlužování 
jednotlivců a podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců, 
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků, a je-li to 
možné, i dopadů.

1. Mezinárodní finanční instituce uvedené 
v čl. 5 odst. 2 předají Komisi výroční 
zprávy o provádění, ve kterých musí být 
uvedeny podporované činnosti z hlediska 
finančního provádění, rozdělení finančních 
prostředků podle odvětví a typu příjemců, 
podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, výsledků a dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Od roku 2011 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě do 
31. prosince každého roku kvantitativní i 
kvalitativní výroční zprávu o činnostech 
prováděných v rámci tohoto rozhodnutí 
v předchozím roce. Výroční zpráva musí 
vycházet ze zpráv o provádění uvedených 
v odstavci 1 a zaměřit se hlavně na 
dosažené výsledky, a zejména musí 
obsahovat informace týkající se podaných 
žádostí, uzavřených smluv, financovaných 
akcí, včetně jejich doplňkovosti s ostatními 
zásahy Společenství, zejména ESF.

2. Od roku 2011, ne však později než 12 
měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost, předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě do 31. prosince každého 
roku kvantitativní i kvalitativní výroční 
zprávu o činnostech prováděných v rámci 
tohoto rozhodnutí v předchozím roce. 
Výroční zpráva musí vycházet ze zpráv o 
provádění uvedených v odstavci 1 a 
zaměřit se hlavně na dosažené výsledky, a 
zejména musí obsahovat informace týkající 
se podaných žádostí, uzavřených smluv, 
financovaných akcí, včetně jejich 
doplňkovosti s ostatními zásahy 
Společenství, zejména ESF.

Or. en



PA\790329CS.doc 7/7 PE428.207v01-00

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení. 
Průběžné hodnocení se dokončí čtyři roky 
po zahájení facility a závěrečné hodnocení 
nejpozději jeden rok po skončení mandátu 
(mandátů) uděleného (udělených) 
mezinárodním finančním institucím 
uvedeným v čl. 5 odst. 2. Závěrečné 
hodnocení zejména posoudí, do jaké míry 
facilita jako celek splnila svůj cíl.

1. Komise provádí z vlastního podnětu a v 
úzké spolupráci s mezinárodními 
finančními institucemi uvedenými v čl. 5 
odst. 2 průběžná a závěrečná hodnocení. 
Průběžné hodnocení se dokončí tři roky po 
zahájení facility a závěrečné hodnocení 
nejpozději jeden rok po skončení mandátu 
(mandátů) uděleného (udělených) 
mezinárodním finančním institucím 
uvedeným v čl. 5 odst. 2. Závěrečné 
hodnocení zejména posoudí, do jaké míry 
facilita jako celek splnila svůj cíl.

Or. en


