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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdottaa uutta työllisyyteen painottuvaa EU:n mikrorahoitusjärjestelyä 
(Progress-mikrorahoitusjärjestely). Sen avulla halutaan antaa työttömille mahdollisuus uuteen 
alkuun ja joillekin Euroopan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ryhmille, kuten 
nuorille, tilaisuus yrittäjyyteen. Uusi järjestely laajentaa kohdennetun rahoitustuen 
soveltamisalaa niin, että sillä voidaan tukea uusia yrittäjiä nykytilanteessa, jossa lainansaanti 
on vaikeaa.

Progress-mikrorahoitusjärjestely täydentää yhteisön muita ohjelmia toimimalla 
riskinjakovälineenä ja välittämällä velkarahoitusta sekä oman pääoman ehtoista rahoitusta. 
Rahoitusjärjestelyssä hyödynnetään kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten EIP-ryhmän 
(Euroopan investointipankki, EIP, ja Euroopan investointirahasto, EIR), kokemusta. Yhteisten 
hallinnointijärjestelyjen pohjalta kansainväliset rahoituslaitokset lisäävät lainarahoitusta 
tukemalla pankkeja ja muita mikrorahoitusta tarjoavia rahoituslaitoksia koko Euroopan 
unionin alueella.

Valmistelija kannattaa komission ehdotuksen lähestymistapaa. Ehdotus parantaisi yrityksen 
perustamisesta kiinnostuneiden mahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa. EU:ssa on 
markkinarako mikroluottojen kysynnälle ja tarjonnalle. Mikroluottojen tarjoajien rahoituksen 
tukeminen edistäisi toiminnan kestävyyttä ja antaisi mahdollisuuden vastata mikroluottojen 
kasvavaan kysyntään. Ehdotus voisi helpottaa pienen mittakaavan sijoituksia ja antaa 
mikroyrityksille kasvumahdollisuuden. Myönteistä on myös se, että ehdotuksen 
kohderyhmänä ovat ne, joilla on vaikeuksia löytää lainansaantimahdollisuuksia 
liiketoimintaideoilleen.

Valmistelija korostaa, että ehdotus on tärkeää hyväksyä mahdollisimman pian, jotta sen 
vaikutukset purisivat nykyiseen kriisiin. Valmistelija korostaa, että välineeseen varatut 
määrärahat on tärkeää käyttää vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti ja että lainan hakemisen 
tiellä ei saa olla muita hallinnollisia esteitä.

Ehdotettu budjettikohta riittää välineelle tässä vaiheessa. EU:n talousarviosta ei tarvita 
lisävaroja.

Aloitteen soveltamisalaan liittyy eräitä huolestuttavia yksityiskohtia. Tämän vuoksi 
valmistelija ehdottaa, että ainakin mikroluoton ja mikroyrityksen määritelmät (sellaisina kuin 
ne ovat komission ehdotuksessa) sisällytettäisiin säädöstekstiin. Lisäksi valmistelija katsoo, 
että soveltamisalan rajoittaminen ainoastaan niihin mikroyrityksiin, jotka työllistävät juuri 
työpaikkansa menettäneitä henkilöitä jne., saattaa muodostua rasitukseksi rahoituksen 
välittäjille tietojen esittämisen suhteen ja ennen kaikkea rajoittaa niiden potentiaalista 
asiakaskuntaa; toisaalta on olemassa myös se riski, että paikalliset mikroluottojen tarjoajat 
eivät ole halukkaita yhteistyöhön EIP:n tai muiden rahoituslaitosten kanssa eivätkä tämä 
vuoksi ole innokkaita ryhtymään aloitteisiin. Tästä syystä haluamme lisätä päätöksen 
2 artiklaan ilmauksen "myös sosiaalitalouden mikroyritykset", sillä tämä antaa aloitteelle 
sosiaalisen ulottuvuuden. 
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On tärkeää, että lainoihin kohdennetut ohjelman määrärahat käytetään sellaisiin sijoituksiin, 
joiden perustana on kestävä liiketoiminta-ajatus. Luotoilla ei saisi rahoittaa 
sosiaaliturvaetuuksia eikä kulutusta. Valmistelija korostaa, että ohjelman kohderyhmän 
yrityksillä on oltava kestävä liiketoimintasuunnitelma. Tämän vuoksi hän ehdottaa 
sisällytettäväksi vaatimusta, että luotonsaajien on laadittava liiketoimintasuunnitelma.

Lausunnossa tähdennetään, että on tärkeää arvioida rahoituslaitoksia ja niiden riskianalyysi-
ja riskinhallintamenetelmiä. Siinä korostetaan myös, että luottojen tarjoajien on harjoitettava 
vastuullista luotonantoa.

Valmistelija haluaa korostaa, että on tärkeää välttää petoksia ja korruptiota luomalla 
riskinhallintamekanismi. 

Valmistelija korostaa, että ohjelmaa on markkinoitava, jotta se menestyisi.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Määritelmät

1. Tässä päätöksessä sovelletaan 
seuraavia määritelmiä:
a) 'mikroluotolla' tarkoitetaan alle 
25 000 euron lainaa;
b) 'mikroyrityksellä' tarkoitetaan yritystä, 
jonka palveluksessa on vähemmän kuin 
10 työntekijää, mukaan luettuna itsenäiset 
ammatinharjoittajat, ja jonka 
vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma 
on enintään 2 miljoonaa euroa;
c) 'henkilöllä' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) mikroyritykset, myös sosiaalitalouden 
mikroyritykset, jotka työllistävät 
työpaikkansa menettäneitä henkilöitä
taikka henkilöitä, jotka ovat vaarassa 
menettää työpaikkansa, tai muuten 
heikossa asemassa olevia, kuten nuoria.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikroluottoa hakevien henkilöiden ja 
mikroyritysten on laadittava 
liiketoimintasuunnitelma voidakseen 
saada tämän päätöksen mukaista 
mikroluottoa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän päätöksen mukaisia 
mikroluottoja myöntävien julkisten ja 
yksityisten yhteisöjen on noudatettava 
vastuullisen luotonannon periaatteita ja 
näin vältettävä erityisesti 
yksityishenkilöiden ja yritysten 
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ylivelkaantumista.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista,
vaikutukset.

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt 
hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011, mutta viimeistään 
12 kuukautta tämän päätöksen 
voimaantulon jälkeen, ja sen jälkeen 
vuosittain ennen joulukuun 31 päivää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua. 
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
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sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja 
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään neljän vuoden kuluttua 
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden kuluttua 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kansainvälisille rahoituslaitoksille annetun 
yhden tai useamman valtuutuksen 
päättymisestä. Loppuarvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti sitä, missä 
laajuudessa rahoitusjärjestelyn tavoitteet on 
kokonaisuudessaan saavutettu.

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään kolmen vuoden kuluttua 
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden kuluttua 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kansainvälisille rahoituslaitoksille annetun 
yhden tai useamman valtuutuksen 
päättymisestä. Loppuarvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti sitä, missä 
laajuudessa rahoitusjärjestelyn tavoitteet on 
kokonaisuudessaan saavutettu.

Or. en


