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LÜHISELGITUS

Komisjon teeb ettepaneku uue ELi tööhõive elavdamise mikrokrediidirahastu (programmi 
„Progress” mikrokrediidirahastu) loomiseks, et pakkuda töötutele võimalust uueks alguseks ja 
luua võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks. Uus rahastu laiendab eesmärgipärast rahalist toetust uutele 
ettevõtjatele, kelle võimalused laenu saada on praegu väikesed.

Mikrokrediidirahastu „Progress” täiendab teisi ühenduse programme, pakkudes riskijagamise 
vahendeid, võlakohustuste ja omakapitali kaudu rahastamist. Selles kasutatakse 
rahvusvaheliste finantsasutuste, näiteks EIP grupi (Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Investeerimisfond) kogemusi. Ühise haldamiskorra põhiselt tagavad rahvusvahelised 
finantsasutused lisavahendid, toetades mikrokrediidi andjaid (pangad või muud) kogu 
Euroopa Liidus.

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepanekus sisalduva lähenemisviisiga. Käesoleva 
ettepanekuga suurendataks nende võimalusi, kes soovivad käivitada ettevõtteid kogu ELis. 
ELis on mikrokrediidi nõudluse ja pakkumise osas potentsiaalne turutühimik. Mikrokrediidi 
andjate rahastamise toetamine aitaks sellel tegevusel püsivaks kujuneda ja võimaldaks vastata 
mikrokrediidi võtjate kasvavale nõudlusele. Käesoleva ettepanekuga hõlbustataks 
väikesemahulisi investeeringuid ja antaks mikroettevõtetele võimalus kasvada. Positiivne on 
ka see, et ettepanek on suunatud nendele gruppidele, kellel on raskusi laenuvõimaluste 
leidmisega oma äriideede teostamiseks.

Arvamuse koostaja rõhutab tungivat vajadust ettepanek võimalikult kiiresti vastu võtta, et see 
avaldaks mõju juba praeguse kriisi ajal. Ta rõhutab, et tähtis on kasutada rahastule määratud 
summasid tõhusal ja kulusäästlikul viisil ning mitte panna laenutaotlejatele täiendavat 
halduskoormust.

Kavandatud eelarverida on rahastule selles etapis piisav. Täiendava rahastamise vajadust ELi 
eelarvest ei ole.

Mõningast muret tekitab algatuse reguleerimisala. Arvamuse koostaja teeb seetõttu 
ettepaneku kaasata õigusakti vähemalt mikrokrediidi ja mikroettevõtte mõisted (nagu 
komisjon välja pakkus). Lisaks on ta seisukohal, et reguleerimisala piiramine ainult nende 
mikroettevõtetega, kes annavad tööd äsja töö kaotanud isikutele jne, võib olla koormav 
finantsvahendajatele aruandluse seisukohalt ning, mis veelgi olulisem, võib piirata nende 
võimalikku kliendibaasi; teisalt on oht, et kohalikud mikrokrediidi andjad ei soovi EIP ega 
muude finantsasutustega koostööd teha ning see toob kaasa algatuse vähese kasutamise. 
Seetõttu tahame otsuse artiklisse 2 lisada „sealhulgas”, mis annab algatusele siiski sotsiaalse 
mõõtme.

On oluline, et laenudeks eraldatavat programmi raha kasutatakse investeeringuteks, mis 
põhinevad kindlatel äriideedel. Krediiti ei tohiks kasutada sotsiaaltoetusteks ega tarbimiseks. 
Arvamuse koostaja rõhutab, et programmi sihtrühma kuuluvatel ettevõtetel peab olema kindel 
äriplaan. Seetõttu soovitab ta õigusakti lisada nõude, et laenutaotlejad koostaksid äriplaani.
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Arvamuses rõhutatakse finantsasutuste ning nende riskianalüüsi ja riskikontrollimenetluste 
hindamise olulisust. Arvamuses rõhutatakse ka, et krediidiandjad peavad tegema 
vastutustundlike laenutehinguid.

Arvamuse koostaja soovib ka rõhutada, et tähtis on vältida pettust ja korruptsiooni 
riskikontrolli mehhanismi loomise kaudu.

Arvamuse koostaja rõhutab, et programmi edukuse huvides tuleb seda turustada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Mõisted

1. Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „mikrokrediit” – laen suurusega alla 
25 000 euro;
b) „mikroettevõte” – ettevõte, milles on 
vähem kui 10 töötajat, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad, ning mille 
aastakäive ja/või aastabilanss on kuni 
2 miljonit eurot;
c) „isik” – füüsiline isik.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks, mis võtavad tööle inimesi, kes on 
kaotanud töö, või ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi, sealhulgas noori.

c) mikroettevõtete, sealhulgas sotsiaalsete 
ettevõtete jaoks, mis võtavad tööle inimesi, 
kes on kaotanud töö või keda ohustab 
töökaotus, või ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi, sealhulgas noori.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Mikrokrediiti taotlevad isikud ja 
mikroettevõtted koostavad äriplaani, et 
nad võiksid saada käesoleva otsuse 
kohaselt mikrokrediiti.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva otsuse kohaselt 
mikrokrediiti andvad avalik- ja 
eraõiguslikud organid järgivad 
vastutustundlike laenutehingute 
põhimõtet ja väldivad seega eelkõige
üksikisikute ja ettevõtete poolset 
ülelaenamist.



PE428.207v01-00 6/7 PA\790329ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral
mõju.

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon enne 
iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 
kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 
peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta.

2. Alates aastast 2011, kuid mitte hiljem 
kui 12 kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist, esitab komisjon enne iga aasta 
31. detsembrit Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kvantitatiivse ja kvalitatiivse 
aruande eelmisel aastal käesoleva otsuse 
alusel võetud meetmete kohta. 
Aastaaruanne peab põhinema lõikes 1 
osutatud rakendamisaruannetel ja neis peab 
peamiselt keskenduma saadud tulemustele 
ning eelkõige peab selles olema esitatud 
teave esitatud taotluste, sõlmitud lepingute, 
rahastatud meetmete kohta, sealhulgas 
nende meetmete ja teiste ühenduse 
meetmete, eelkõige ESF, vastastikuse 
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täiendavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu 
neli aastat pärast rahastu tegevuse algust ja 
lõpphindamine hiljemalt üks aasta pärast 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid.

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu 
kolm aastat pärast rahastu tegevuse algust 
ja lõpphindamine hiljemalt üks aasta pärast 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid.

Or. en


