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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων 
για την απασχόληση (μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress) προκειμένου να δοθεί 
στους ανέργους η ευκαιρία μιας νέας αρχής και να ανοίξει ο δρόμος για την 
επιχειρηματικότητα έτσι ώστε να επωφεληθούν μερικές από τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες 
της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Αυτός ο νέος μηχανισμός θα επεκτείνει την 
εμβέλεια στοχοθετημένης χρηματοπιστωτικής στήριξης για νέους επιχειρηματίες στο παρόν 
πλαίσιο της μειωμένης προσφοράς πιστώσεων.

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress θα προστεθεί σε άλλα κοινοτικά 
προγράμματα, εξασφαλίζοντας μέσα επιμερισμού του κινδύνου και χρηματοδότηση από 
δανειακά και ίδια κεφάλαια. Θα επωφεληθεί από την εμπειρία διεθνών χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών, για παράδειγμα της ομάδας ΕΤΕ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). Στη βάση μιας ρύθμισης κοινής διαχείρισης οι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα εξασφαλίσουν περαιτέρω ευχέρεια κινήσεων με τη 
στήριξη τραπεζικών και μη τραπεζικών χορηγών μικροχρηματοδότησης σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο συντάκτης συμφωνεί με την προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής, η οποία στοχεύει 
στην αύξηση των δυνατοτήτων εκείνων που επιθυμούν να αρχίσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην ΕΕ. Σε ότι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση μικροπιστώσεων στην 
ΕΕ υπάρχει ένα κενό αγοράς. Η στήριξη της χρηματοδότησης χορηγών μικροπιστώσεων θα 
συμβάλει στη βιωσιμότητα της εν λόγω δραστηριότητας και θα τους βοηθήσει να 
ανταποκριθούν στην κλιμακούμενη ζήτηση από μικροδανειολήπτες. Η πρόταση μπορεί να 
διευκολύνει επενδύσεις μικρής κλίμακας και να δώσει σε πολύ μικρές επιχειρήσεις την 
ευκαιρία να αναπτυχθούν. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η πρόταση έχει ως στόχο τις 
ομάδες εκείνες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ευκαιριών δανειοδότησης των 
επιχειρηματικών ιδεών τους.

Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο 
δυνατόν προκειμένου να αποφέρει αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. 
Τονίζει τη σημασία μιας αποτελεσματικής και από την άποψη του κόστους αποδοτικής 
χρηματοδότησης της σύστασης του μηχανισμού, καθώς και της πρόσθετης επιβάρυνσης 
διοικητικού χαρακτήρα για εκείνους που ζητούν τη χορήγηση δανείου.

Η προτεινόμενη θέση του προϋπολογισμού επαρκεί για τον μηχανισμό σε αυτό το στάδιο. 
Δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Υπάρχουν μερικές ανησυχίες για την εμβέλεια της πρωτοβουλίας. Κατά συνέπεια, ο 
συντάκτης προτείνει να συμπεριληφθούν στο νομικό κείμενο οι ορισμοί της μικροπίστωσης 
και της πολύ μικρής επιχείρησης (όπως προτείνεται από την Επιτροπή). Επιπλέον, είναι της 
άποψης ότι ο περιορισμός της εμβέλειας μόνο σε εκείνες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν άτομα τα οποία έχουν μόλις χάσει τη θέση εργασίας τους κτλ. θα μπορούσε να 
αποτελέσει επιβαρυντικό στοιχείο για τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς σε ότι 
αφορά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και, ακόμα σπουδαιότερα, θα μπορούσε να 
περιορίσει την πιθανή πελατεία τους, έτσι ώστε να εγκυμονεί ο κίνδυνος τοπικοί χορηγοί 
μικροχρηματοδότησης να μην επιθυμούν συνεργασία με την ΕΤΕ και άλλα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα χαμηλόβαθμο ανάληψης της σχετικής 
πρωτοβουλίας. Επομένως, στο άρθρο 2 της απόφασης, θέλουμε να συμπεριληφθεί ο όρος 
"συμπεριλαμβανομένων εκείνων", που θα δώσει στην πρωτοβουλία κοινωνική διάσταση.

Είναι σημαντικό τα χρήματα του προγράμματος που διατίθενται για δάνεια να 
χρησιμοποιούνται για επενδύσεις που θα βασίζονται σε σταθερές επιχειρηματικές ιδέες. Η 
πίστωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε για κοινωνικά επιδόματα ούτε για 
καταναλωτικούς σκοπούς. Ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες στην στοχοθετημένη 
ομάδα του προγράμματος θα πρέπει να έχουν σταθερό επιχειρηματικό σχέδιο και, ως εκ 
τούτου, προτείνει να συμπεριληφθεί απαίτηση που θα προβλέπει επιχειρηματικό σχέδιο εκ 
μέρους των δανειοληπτών.

Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει τη σημασία της αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των διαδικασιών τους για αποτίμηση και έλεγχο του κινδύνου. Τονίζει επίσης 
ότι οι πάροχοι πιστώσεων θα πρέπει να δανείζουν με αίσθημα ευθύνης.

Ο συντάκτης επιθυμεί να υπογραμμίσει τη σημασία της αποφυγής τόσο της απάτης όσο και 
της διαφθοράς με τη σύσταση μηχανισμού ελέγχου του κινδύνου.

Ο συντάκτης υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης του προγράμματος για την επιτυχία 
του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) "μικροπίστωση" σημαίνει δάνειο 
μικρότερο από 25 000 ευρώ·
β) "πολύ μικρή επιχείρηση" σημαίνει 
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερα 
από 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των αυτοαπασχολουμένων, και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
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το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ·
γ) "πρόσωπο" σημαίνει φυσικό πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων  της 
κοινωνικής οικονομίας, που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τη 
χάσουν, ή μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα άτομα και οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για 
τη χορήγηση μικροπίστωσης 
διατυπώνουν επιχειρηματικό σχέδιο προς 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για τη χορήγηση της 
συγκεκριμένης μικροπίστωσης στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
χορηγούν μικροπιστώσεις στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης 
συμμορφώνονται με τις σχετικές αρχές 
δανεισμού και, ως εκ τούτου, 
αποφεύγουν, ιδιαίτερα, την υπερχρέωση 
ατόμων και επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και τον αντίκτυπό 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

2. Για πρώτη φορά το 2011, αλλά όχι 
αργότερα από 12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης και πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση 
το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του 
μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση το 
αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 
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εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του.

εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του.

Or. en


